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ములలో తబుచుగా చెప్పుకుంటూవుంటారు. నాకు కొంచెం పాగిజ్ఞత కలిగే 
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యెదురుగావచ్చింది. నాకు నామరూపాలు కలగడం కాశీనుంచి వచ్చిన 
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ముంచే, జంగంచేవర వేషముతో వకాయన ఆ స్థషనులో నాకు ప్ఫత్యిడ 

యినాము. ఆయనతో నేను సామాస్యపు జంగాబలతోవతెన మాట్రాడుతూ 
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గవర్న మెంటు ఆదికారాలలో యేకొంచెమోతపబ్బ “డాది[దామన్ను"పున్చ . 

లేదు. గొప్పగొప్పపదవులలో యేచిన్నుబర్కచో పాగ సందున (దా మెత్త దము ద 
అజ్ ళో లో శి wi ఈ వుండెవారు. అపం+టిక్ పీడర ఆర్రమంటునునహూత్చి యిస్పృటికిన్నీ దొందు 04 oo nn 

"వేళాకోళంగా చప్పుకంం టూపులటా మ. కోరైముననిజుగామి సు ఆరుమెంటు 

చెప్పండనేసరికి, యవదో వక్క లంచాయన[6, పదం జ్రాపకలలేమ, eee 
అష షే క్ చాలా పెద్దకుటుఒ వీకుడను, బాశ మనవిడనసేడెమిణి* యూ డేను కోరు 

వారు నాకు వ్యతిరేకంగా చేసే నాదిగణి* మజోేసు రాడు కాంఒట్రి అను 

వారట $ ఆటిసితితో (దాహ్మణ క్డ్ర 
రాళ భా 

చదివుసం దెలెక్ష_డ? ఉద్యోగాళలెక్ష_డ వరేనా వక వుద్యోగి వారితలోవుంే 
జమీందార్తకు--అందు తో కతిియ వెలమ యీ జాతి జమీందార్హకు--వారికి 

దర్శనమివ్వడానికింగాని వారితో మాటాడటానికిగాని, చో తిగా (పొాణసిం 
శు అలన 



జ పిఠాపుర పిఛువు లేటు శ్రీ గంగాధర రామారావుగారి కథలు 

కటంగాపులడేవంట. దినికిసంబంధించిన గాథలు పిఠాపురం సంన్రానాజకి 
స = ఆజ డా రుం హెందెిన పై బాలా వున్నాయి. కౌ భునుగూర్చె మలు వుడు 

శి 

ర x క “3 0 
డాం అప్పటి జమీందార్హ కేమి పిజలకేమి వర్ణా శమాచారాల విషయ మె 

మిడ్కా_లి పట్టుదల వుండేదన్ని పంస్తుత ౦. 

— 4 సగజాసికిి గజమున్నద లెక్క. faze 

ఆ కారణంచేత (శ్ర పాపయ్యళాస్తుల్లుగారు జియ్యంగారి దర్శనానికి 
వాం భల) 

'వెళ్ళొవెళ్ళరు, వారిని (శ్రీ రాజావారు రమ్మని అనాఅనను. కాని [ప్రస్తుతం 

ఆలా జరుగలేదు. దీనితో మహాపాతక మేముందనే తాత్చర్యంతో, “మహో 
ఒలంలతితులు గడా కాసుతుగాతని ఆలోచించి, అయినా యెమంటారో చూతా 

ని రాజావాదు 'శాస్తుల్లుగారూ జియ్యంగారి దర్శనానికి మాతో తాము 

కా mw ఉం 
యవబయడాని వుని అభ్యంతరం వుంటుందా?” అన్నారట, విలాసంగా - 

E 
fr 

శ 

మా పాపయ్యకశాస్తుల్లు గారికి పచ్చి వెలక్కా_య గొంతుకలో పడ్ల్డల్లు [| 

బంది పావం : యేనుంెపే, నిన్నగాక మొన్న శ్రి దాజావారిచే స్వయ 

ముగా “మకు మా యోోటులో యెక్క_డ ముంతభూమి కావాలో డోరుకో 
మలఆసిర "చని తోరముకోలబడు “నె 15 ఒవపుళ్ల భూమి చొప్పున వుంమే 

| ఆలీ 

ఆట 

జక, 

చాలును” అనంగా పుష్ట అంపే మా వైపున డీయకరాలు కనుక సం 

కె 
అలో లు యిపష్పించవలసింగ”దని 

శే 1 ట్ర్ | (Cw స 4 కా ద 2 ta pq పంతోవున్న ఇానవర్తై ఠం స 

తలో జుచ్చుకొని వున్నారాయె. ఆ పుచ్చుకోవడంలో తాణాదారుగారిని, 

చుం 

~~ ఉత 

జ మ్ 
ళ్ళ 

ఒర జం సింది మాకు సుతరామున్నూ ఆధి ఆఅక్కరలేదన్నా చట పాపయ్య 

శాస్తుల్ణుగాఈ! దాన్ముద రాజావారు గా ఇచేమి కాఃనులూగారుి!: యిలా "సలవిసూ 
పటి భె ae 

శై శ అచ ఎ పున్నారు. మేము మీయెడలచేసిన మహాపరాధపుదమిటో డాన్నివ్య_కీకరి_స్తే 
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శే డాట్స్ * a 4 న క్ష ళ్శ శవరించురోంయదగవయి త అవరించుభులహా 
ఖే 

అవీ జు ఖీ 

తకం౦రు ఆపరాధన అం రొనొాచ, యాకు దూ 

వర్ర్తించడంవల బరతరిపువేశాం కొని దు యంను వారు 

డరం చేదే” అన్నారట. దానికి శాటలుగాను జెప్పిన ఆచాచేమిటం నం 

“అయ్యా ఆయన మ యాజ్ఞకు మై 

రా? పలచెండుపుట్లు భాను మీరు మాకురోరిచి విప్పరా వజసించగేకనా 

ఆయనకాణ్ఞాపించి ఉన్నారు. ఆయన జే 

త'ప్పముందన్నారట-” రాజావారు “!2 జిక 

ఆన్నారబ, పాపయ్యకశాశ్రులుగారు ఆన్నారు ఆయా దాదపు కు మూదు 

యివ్వడం యిందుకువనచి్చింోదోం చుక ంచారటు. రు ఆని చేర పంచి ంంలం/ే 

కారణంచేత యిచ్చి తిరించాల :కేవు చే వంచే ఏ సన్నారంట. స 

తులమని మీవున్దే శమన్నారట ? దేచశాన్రాతలో ఆన్నారి*ట, అది యు కా aps న! 

ఆన్నారంట, గీర్వాణధాష అన్నారట రాజావారు. శీర్వాణభా ము నె, శర్వా: యె 

లంసే దేవతబే కదా + మేమో ఆ భూమి డేదమూనందేం కొరిపిందు ఆ 

టాం గాని మనుష్య మానంచేవ యేలారొలిపించువొంటావింని తవరిను 

కున్నారంటూ చెప్పి య్లాగయితేనేమి గిణాని అంబ ముగ. చి అన 

లెక్క.కట్టి సరిపెట్టి రాజావారికి నచ్చచెప్పి మళ్ళా ఆ రాణేడాలు పుద్మొగిల 

తాజేదాకుకిప్పించి తమభూమిని తాము నిల్బువనన్నాదింట. ఆ హామి అంటే 
నామాన్య'మెనదికాదు, లంకభూమి. యిచిర్మచి వకయవరం యంత భగీదో 

అక్కడ వకచెంటు అంతఖకీదు చేస్తుందన్నమాబ. ఆది యిష్పృటికిస్నీ 

వారి కుటుంబీకులు అనుభవిస్తున్నారు. 
బుక 

మ శాస్తురిలుగారి లొక్య[దజ్ఞ ఫు 

చెప్పిదేమిటంటే, ఆట్టిమహోదాత రాజావారు. డారిగిరువులదర్శి 
నానికి వెడుతూ, రమ్మాంకే రానని శాస్తురిలుగారు ఎలాజెష్పంగలరు ౩ 

""ఆర్థస్య పురుషో దాసనః”" అన్నాండుగిదా భీష్కు(డంతటివాడు. గోణా 
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పాపయ్య శాస్తుల్లూూరు వగయిరా ౮ కొలంగాజివారి!? ఇంబధిందిసవిస్న్రీ 

చాలా గాధలు విన్నాను. నన్ను ఆచున యెవరిదాంరాని యేకజంవాగాంి 

హినిగా ఏవినివున్నార:ట. భోజనమలయున తితవాచ మార్పున్నొిప్వూడు 

నాజభాలు బీ స oer ఖు 4 గసల ష్య వ్ 34% జీ = 0, 
ఆన్నారున దాన నక డీ నై క్ ప్రమూ్తిగారి- ES అనో Peg 

యిటీవల తమకు వుందని విన్నాను. యేదో ఇదం చనుపురాసి మళ్ళా 
మీరు చదవా ఆంటూ అడగడానికి మొకం పెటాకు. లయోగాం ఏకాతి 

సలవత్సరం డా౭టివి. ఆఅప్వుచే అల eT పంటలు చటం rr 
© ag జ్జ 

భీంచడంచేక, అనాలిదావురింగంలణారి అ. “దాంయపు నో ఎ.చి దొర 
ఇ 

పసడమటఃవిరినన్”. ఆచేసితి నో వున్నాను. ఇఉలామముంచెనా యేదో 
స 

య 

కొన్ని మనా3లు మాత్రమ యెకసంచ కం పెచాంిగా ని ఆస్నేరాపు. ఆరం 

తెరిసేవై తే రావడాని కభ్యాంతరంవుంఎ ప. వాని ఆప్బతణిస్తి "లో ఆరాక; 

కూడా యొకంంతకు రావడం ఒసుమాతాసై చిన ఆ అనో ఆట 

వున్నవున్నట్లుగా పప్పేబపబ్బటికి ఆయము అన్నా గో; చోసీ ఆంమునంర 

లకు చదివినా చొబునవీ యీ టైంవ పద్యాన్ని చదివారు. =. 

ఉ, పందెలనాగి చెక్కులను పెది కటిస్తరి, గంగినుబృ్బదత్ 

గొండల నుండు రామకవికుంజమ హస్తము (ర్ం దదేస్కె హో: 

జండక బంటుమిల్లి, అది పండిన యీ క'ఎమాలధారి ణీ 

మండలగాధుంటబోలు నొక మానవనాయ కర చేతనిచ్చు గే ట్ట 

నేను సుళువుగా రెండుసంచొలకు నప్పగించాను పె పద్యం. ఆయన 
సంతోషించారు. యీ పచ్యం తురగా రామకవిగారి చాటుధార. యీయన 
తాలూకు అగిహారం బంటుమల్లి పందకహోతే (శ్రీ మొగలొతురర్తి దు 
వుల సందర్శనానికి వెళ్ళేబప్పటిక దివాగ్జీగా తన్నారు = యీమేడు 

దివాణం పనిస్నీ కిచ్చాటుగా నేవుంది వచ్చేయేడు చయచేయోలన్నార ౮. 

దానిమీద కవిగారికి కోపంవచ్చి ““పననకాయదొరికినప్పుడు తద్రినం 
సెట్టుకోవాలిగాని తద్దినంవచ్చినప్పుడు పననకాయెక్క.డ నొరుకుతుం" చని 

పి పద్యాన్ని చెప్పాడట: ఆ పద్యంవల్ల నా(ట్కవుల నిరాఘఖభూటత్వం 

మనం తెలుసుకోవచ్చు. “పెద్దాషరపుకోట పెద్దమ్మ కిన్తాట కవివరేణ్యుల 
కోన కలనగాదె”” అన్న మా శివణానందంలోని కవి వశేణ్యుండు 
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ఉమా రామకవెిగాచే, పిండి పోలు లక్ష్మణ కవిగారు మొదలయిన వారు యీ 

చరగా రావమవవిారిని వేములవాడ భీమకవిగారితోపాటు గౌరపించి 
వున్నావు. -ఉంగపటూరిళ్ళ రారాసు లుండవచ్చు" అన్నది కూడా యీ 

రాషుక విగా చే. యీాయనసవాక్కు. మంచినిగాని చెడ్డసుగా ని సాదించడంతో 
ఆశి * “* oa ర్ల.) శ శో sd ఎరుక డించి. మం చివిషయమెన గాథశలునా “పేరేదు. వడ వెళ) వునా యి. aM గా లా టా యె 
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జ 

* ja సాన అ ఇ" 
CCL TY nw 
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జల పేజీ ఆన WL WD LP ఈ న వా కా ఇ 

ఈక 

శ్. 

4 

టో జస త్ శు ఖై rite మూన్యుకాసి, 4&3 అవమానానిడీదు, షో న న అ 
abet 

తు జ 44 క శే జుట్ వాన్ ఇ జ స ర hal * పెప.గ-తుంవి. ోశకారిసిద వనే్డ” చీలకొ లవి హాము దొనలచటవి వయ. 
a 

$ 

వ 
స్మ 

అమి ఓటి ఆంజ కుం తాల క చే , శేఖ ఆయు 

ప వాఖ్య బ్య 

హూ 

ప్ఫయడ్నించినవారి జుట్రుమాత9ిం మారాడావాతిభాయుఢానికి ఇక... జీకవాడా 
p అన జ న re వల్లో క య తే 

బలిం నట్లు నేను వినగడేదు. యంత ఎప్తూ హోరి చివానుదబుం అదివో చ్తషునా 

గవర్నమెంటు వుద్యోగలపి అరుదుగా పంచికులట హోతూవచా ఆయు సం 

డితుంంటే ఆరాలంతో ఆ వికదు చాదడం 
కావ్యనాటకాలంకారాలు పూర్తిగా చదివనడాలతికి ఆ బిరుదు వుంచే చేకాము. 

సాహిత్య గాళ్ళచేవారు వారిని. ఏదో వక శాస్త్రంలో ప్పూర్తిగా పాండిత్యం 
నంపాది్టైనే పండితుడనడం. పిస్తుతం పండిత అనేవివుదు బహు తేఏ 
కగా సంపాదన అప్పతూపుంది. డీన్నిలా వుంచుదోం. 

+ పొక్కునూరి వేంకట శాస్త్ప్ర్రలిుగారు. ౪... 

పండితులలో అనగా సాహిత్యపరులలో పొక్కునూరి చేయక 
శాస్తుల్లు గారనేవా రొకరు (శ్రీ రాశావారితో బహు ళనవుగా మాహా 
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న! క అటట yt ఇ we ఎట అట్ట ఖ్ అ జ weg “1,2 శ pa Y ఇ చాల్ల ఇల్లు క్ట ఈ శ Gy # క్ల 
tI Gre wl I wash set wie Wee wee ప పీ ఉక భోఖ రథ?) యు hres wee! wt ఎంటో శో 

CE 

G స్ బాన! అనో $ 

కలరు అల ౪ జజ శు క అనా. న్స * నాగ లో wy సో waa, జ 

mw అ కో we wt ha ఆ ఓ ప. wane ఆల్ wat ies Mth య్ lind DEL 

" ఈ యో pn a” ఇ జు స్స 
అణ క్లో తీ ఆ లే 4 అ ళా గ. / ఫీ అనే Gon 

“ళు 

ఇ కాట్ ళు లి Cher] * Fe] * 3 «4 + 

ణా నల ws wa న న స మ తస నె నవ్ త నే 
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ల ఆపి వ్ Ww వ్యు ఈ ఫ్య * > అ ॥ 

ఊది మాత అ + క Dor జ క మ ర య ఖా ARNE మ స ఖర ల సా. జను. IND 
he he భో 

ఖై ళా జం కె న * ఆం అటే నాయనమ్మగారిషంవ కాదోలును వోబందిద్చు జాతా చిన్నవనింతరో ఆం 
యో జ. ఉగ ప్ల శో న ఇని we ఈ a te రాజ్యాధికాధం వదవాందినపిమ్యు య ఇటా ముతో మం ఉరిగంగెతహిదాను 

శే 

అనాలే 

అం 

welt wa లె క శా 

పోంపేటట్టు బనుకున్నారిని ఖ్ సని Sil 
5 శ hana WI శ్ 

has న న్య భా 
జతల సో 

జ అగో జజ an Er జట్ త ఐట ॥ 
గాడే కనర్, లు గ ఓ వట అచ్చే నీ యస? న మ. BOW Samad RT? 

శక 
a wh జట్ oa శ న i జు ప్ ఉం కలో ౪ అ జని యందులకస బయనవదలన వచచడ సమారు నస్ స ఇంఅడొలయము 

£ . జజ | » a ఇ ఈ శం ప్రా +a గ యిక మిక. జట్బుఆనిఎదె, ఆ సంగతి చస దాని NET oe 
క తంలో మీరు బకుకరణె నంళశయం నాకు తోంచి, పున్న టా కాస్త ప 

దెిక్కు.న్నూ లేకుండా. చేస్తాచేచూ భగవంతుడని. దినులుతోంచి “కతా 
'వేంకటనాయకః” అని పుంతడంచేత శ్రీ తిరుపతి చేంక పేశ్వరస్వామిువారికి 
నాలో నేనే మీకు వింపాదిగాపుం పే “యిలా జరిగింపచెన్తా” నని మొక్క 

కున్నాను. కాని యిటీవల యీ మాడ మీతో నునవిచ సే మరు సుతరా 

మున్నూ అంగీకరించర్గని నాకు తెలిసివుండడంవల్ల చ తేనేదు, సవ వే 

నాయందువుండే పేమాతిశయంచేత తాము అంగికరించినష్త్పుటికీ చొముైక' ఆ తి ఆ తే 

పాశం వకమంగలిచేత స్వ్యూశింపం జేయడానికి డేవతా పొని ధూంలో అయి 
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= క్క ఈ కి > ss we క్క శ జ ఇ e we మరు శాలాట్టే 2 న 
స హరీ ఆడ oe a ప ఇల ల అ అతి పీ సే స చా 3లో లో జల్ జు వో సాం కా ad pie pa ఇ ఆ ఆజ కే 

op కల 

bad 1 won జు జాలీ ఈ * ప్న Ww, స సె bY ఇ me జు ఇ స 2 _ he * #౪ ఓ 

Zh wed we శ MM స సా జ అ WTP ర క ఇ టు జ hy క red ma hh wr లీ 

టో ఇ Ser శ శు అల శస ల గా జ, A జ శాఖ స్వ అష 
చిం జ వు ఆ వ జీ toh కాకా pyre కలే heh hat Pat wnt au rade ఇల ళ్ వూ. ఆత లే శా ఇన ఆం 

ఆలో ar నే శ f ( 
«' శ ౪ అజో ళు శా స న. hay » న్ + వ ఎ « ఆ x nary జ te ws నన. గే 

ఆ ల ఆట్ టట అర్య Ce వ స. లల వ అ మ శ య ఈ అతల iW సా జే గి arte ఆత + 
సతీ 

a వక p we? + 
ht Cen ltt ere wn ash gt ఆ సట ఓన్ష 4 { గ లే - శీ a | త్ : 

ట్ర వృండడంవల, గవర్న ఎంట ఆధివెచెన 
ఛ్ శ 

వడుతుంవో అని ముండానోడచచిద, యుంటిని కొంత మహారుంతోషంం. పస్ 

నో వాన్ శ” ఇ” ఇ ౫ + శ్ సో & మృులపార చాతుచయించి ఆ నాలుగు. తోజుటున్యూ అనుబుం పరతి 

కట్టుకొనే వారట! ఆలమపవ రా ల 
వ లో అట్లీ జో ఈ ఈ న జ 

టో జరగడంచద మా తండిరిగారికి దాగా పదయడానికి కోరం 

మయింది. 

యుల 

4 గురు శిష్యభావప్పు వాడితెనం ౪. 

యింకకూ పర్తిధానాలశిం రాజావారికి గురువుగారి ఏష నము బు 

రాని కోపంవచ్చింది. యితరవషయమెతే యేం జరిగేదో ౩ గురుపమషయం 
కదా? వారి పవ ర్రన మేలాపున్నా కిస్యులు ఆషేపించడానకి అవకాశం 
లేనట్లు, శాస్త్రాలు "భఘాషిస్తూవున్నాయి. చాడాొహారు సైూరాానాచ రోలు 

ప 

బులు. మంచి శుగ్తితపాండిత్యం కలవారు. గుషపుల వషయపలరో తెంఒలి 
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చెను కాకినాడలో వక షాహుకారు సందర్పంలో చూచాను. శ్రీ చెలికాః 
జఆగన్నాధరాయణింగారు రాజబంధువులు గాని రాజులుకారు. వీరు మా 

రాజావారి ఆఖరు మామగారు, ఆనగా యేడేభార్య తండి అన్నమాట. 

యుంకా కొన్నీ చుట్టణికాలు వుంపే వుంటా యనుకొందాం, అప్పటికి 

అమరోవున్న చుట్రటికం అది, యీయన వక పెద్ద షాహుకారుని “నివు” 
అని యేకవచనంగా మాట్లాడడం నను స్యయంగా విన్నదే. అసలు మా 

రాజావారు యీ షాహుకారు కంసేనేకాదు యీ డేశంలోవున్న యే మాహు 

తారుకంకే కూడా చాలా గొప్పగా వుండి పేరు ప్రతిష్టలు గడించిన షాహు 

రారినే నువ్వనే వారని విన్నాను. ఆ జమీందార్రరాలం చేరు,యా జమీందాద్హ 

కాలం వేటు. వీరు యించుమించు సామాన్య పజలుగానే మాణిపోవలసపి 

వచ్చింది యీ గవర్నమెంటు ప్రభుత్వంతో కాంబట్టి యిప్పటి దృష్టితో 
అప్పటి జమీందాద్హ చర్యలుగాని అప్పటి దృషితో యిప్పటి జమిందాద్ల 

చర్యలుగాని మనం ముచ్చటించుకాంటే “యేతంపెట్టు”” గా వుంటుంది 
గాని అెశమున్నూ సరిపడదు. 

కాన్నిచోట్ల శాన్త్రమర్యాఎను పూర్తిగా ఆతికరిమించిన గౌరవా 
లుస్నూ వుండడంచూచాను. యానాంలో దేవాలయంలో తీర్ల వసాదాలు 

శూయలక్ిచ్చాక రోమట్లి కిచ్చే మర్యాచ యెన్నాళ్ళనుంచో వుంద, ఒగిహ్యా 

ఊ| తియ యె శ్యహయులుడాని (బహ్మత[త్రియళా్యవవైె శ్యులు కాదుగదా * 

యివి బలాబలాలనిపటి జరిగమర్యాద. "దెబ్బకు దెయ్యం జంకుతుంది 

కడా? శాస్త్రంకకాడా యీోలాంటి విషయాలలో పనిచేయదు, జంకుతుంది- 

ఉద వపరయా౦తి రం. పూర్వపు జమీందార్ల మర్యాదిలూ వేషథధాషలూ 

యిుష్టుడు మనం కథలతో చెప్పుకేవలసిండేగాని అనుభవంలో కనపడ 

మనేది యిప్పటి ముఖ్యాంశం. 

మా గంగాధరరామారావుగారు సర్వవిధాల పూర్వపు తరగతిలో 

వారు. స్నానము, వారి కేర్పడ్షరీతిని సంధ్య, జపము, తపము, యివన్నీ 
చజఅువేయ్చువౌానేవాము. యే వర్ణస్థుల నెట్లు గౌరవించారో అ్లై గౌరవించే 
చారు. కషబాభిమాగం యెంచవుండాలో ఆంతా పూ రిగా వున్న వారు. పండి 



క నా 

(శ్రీవారు రాశ్యానికి విచ్చిన స్వల్పకాలంలోనో, డక ఆంతికు 

పూర మో, కొన్రాాారు గోవాలంశాస్తుల్లుగా రస కత్తెర పొరంగతులు రొశ్ 
చన 

నుండి దేశానికి దియదేసి గోడావరీతీరమనే కారి.ఎలచేత తటతువతో జుల్లో 

కొప్వూరులో మకాం చేశారు. యీ శాస్తుల్లగారిక్ కడర్శిణా తో సంపూర్ణ 

వద న మంత శాంతే మిక్కాని. పాలడిచ్యాం వున్నట్లు 

ఉడా శ్రీ మా క ఆక న రేణ్యులు [శ్ర ఎ డ్రం 

my ఇ జ అతా wi 0 ra అ శో శ్లో ఖ్ Hos, Woo See న్యు శిష్యులు కృష్ణ శాస్తుల్నుగ చ్రి మృజ్జకూడా డర అని వనికి wary 

సంజ్ఞ జావిషయం యీ దేశంలోనే కాదు కొగిలోరూడా చాలా గొపాతగా 

చెప్పుకోవడం నను వ్రతా Ms వినిపన్నాను. పీ బరిడనుబిస్తే 

నూ గురువులు చెప్పగా వినివున్నాను. 

(శ్రీ విజయనగరం (పథువు డ్ర్ విజయరామ గజపతివుపహోేరాజులుచ 

గారు విజయనగరాన్ని నర్వవిధాల కాశీగా మార్చవనలెననే వుగ్దేశం కలవా 
రని వింటాను. ఆకారణంచేత ఆకాశీలో పిసిద్దుర్తైన పండితులను 
రప్పించి తమ సంస్తానంతో వారివారికి తగిన సమ్మానాలేర్పజచి గౌర 

విస్తూండేవారనిన్నీ, అంచుతో యీగోపాలకశాస్తుల్లుగా రొకరనిన్నీ, యా 

శాస్తుల్లుగారియందు ప్రభువు చూపించే గౌరవాతిశయం మిక్కి_లీ యెక్క 
వగా వుండడంచేత తక్కిన పండితులు దాన్నిచూని సహింప వే కపో మూ 
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రనిన్నే, ఆకారణంచేత యీ Ms ఆ సంస్తానాన్నుంచి 

“రమేలాగరా ? వుడ్వాసన చెప్పించడం అని ఆ౨£ రోదించి జకఠుట ఏపన్ని 

మహో రాశావారితో యీవిధంగా మనవిచేశారనిన్నీ వినడం. యేలాగంమె 

“మహాప్రభో : గోపాలశాసన్తుల్లుగారు యితర శాసా9ంలతో నిరుప 

మూనమైన పండితులు Had పిక మంతా శా ప్ర, ంలోకూడా (ప్రత్యక్ష 

దాఖలా చూపించే పండితులని దేవర విన్నారో లేదో అని మనవిచేసు 

కుంటూ వున్నాము. యొందుకంపే యీలా మనవిడేనుకోవడం : తమ 

నెలవె తే ఆలాటి ప్రత్యక్ష దాఖలా వీరు గనుపరుస్తారేమోకాని మాబోంట్లం 

కోరితే చూపించరు. తమ సెన్నిధినివుండి ఆ దాఖల చూడామనే కుతూ 

మాలంతో యింతగా మనవిచేనుకోవడం” అంటూ శ్రీ మహారాశావారితో 

చాలాసార్లు విజ్ఞాపన చేనుకోంగాచేసుకోంగా, వకరోజున శ్రీవారు శాస్తుల్లు 

““శార్తీజ్* అని సంబోధించి “'మీమంత్రళాస్త్ర, 

దాఖలా వకవర్యాయం మాకు చూపించాలి” అని కోలేరంట. దానిమీచ 

శాసులుగాలు ““యిని పరీషించతగ్గ విషయాలు కావు _ నవగోప్యాని కార 

గాడిని సగౌరవంగా 

అలాల గై 

యేర్ అనే తెగలోవి”” అంటూ మనవిచేసుకోవడమెతే జరిగిందిగాని 

రాజుగారు యుమెనాసరే చూచి తీరాలని పట్టుపట్టినా(రట. ““ఆలాగయుతే 

చిరం రేపు మా జవం ఆఅయేటప్పటికి వక నివ వన్మకాయంత బంగారాన్ని 
[RE 

హు ToD SE వున్నదాన్ని నిద్దంచేసి వుంచండి” ఆని శాస్తుల్లు 

గారు రాడాగారితో 
అ 

ప. పడ్డ చూపడమే ఆనుకున్నారు రాని దీనితో 

పన్నిన కుతంత్రం వుందని లేశభమున్నూ యెొజగరు. 

_ర్తించ చరేదు. ఆ తంత్రం యేమిటో ముందు తేలుతుంది ఎ 

కాబబ చుక చి సరించేదిడతేడు. 

an) 

క ఆజ్ఞ క స్వ గృహాోనిడే క 

దు 

ఆడేరితిని బంగారం సిద్దంచేయించారు మహాతాజావారు. వండితు 

మ ర్ట 2 జక చ(బడి చూస్తూ వున్నారు. ఆ సమయంలో టకక్కా_ 

టుకనా మ ఇ అకోళ చప్పుడుతో శాసులుగాచు చిన్న జారీ చెంబు 
% కూ ల్లా 

జహిరల దయచేసి ఆబంగారు ఘబటికమీం౦ద ఆజారీచెంబులోవున్న వుదకం 
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టు భు mins నూ వ సు చయంకరాడొా అత ళు లీ ఈ తన ఆ ప 
శ్ 

అజా సై జ్ ఇ st omy my దా నాని షి క అ ఇ శూ ణు ఇ అ అమే 

స రా won ఎంచి 6ం([త్రము అతల ఇల స hs ww ఇ wd BET TTS DIR ge Pr a అజే 

శ న 4 బ్. ళా స్యా వు * జని ఖర ఫోపాల ఫాల గాచు మధో సనక పోని DELETE): మ TE 
PY ag స్తై ఈనే అ 

a wilt > mw? వా wy sae 1 4 we ల ఇ న. క్షా షక ఇ న్ ల 

పండితులు శాం నాది వో శా vrs Rap ఘు HN? స సం ప క భం 
అను. క ళీ మ్ల pr ee స్య 

బ్ ళ్ళ ఈ జాట్ల మ 3 we + *. శా i + Cur) శ 

SHE దాచి చె సంత" be wren! భయా యద మః అటో a 4 ష్ తత గ. “Ah 

Wi dha ప్ లట i 

న్నా ఇ రై అపి బాలీ ఆ నే oa] అదీ న్ను (1 ని చాణా నాతి? తుడితున ల సుద NF RR ఉకమనముగ ఉన మున 

పండితుల వంటివారువారు. యాయన్ని సంతానంలో పెటువోవడ 
పుత్ర 

+ a ee «| we జ శ న లే 

మందీ పునిట్ బలగాటల పంటిని, యెసు సేం అ పం య ఈం 
Wa 

re అదా బంగారి పతక మారినా 

మన తలనుకూడా యీయిన మంటైశా్మ్మాబబంచివ మింలసెప్టడాని 
కభ్యులతరం వృండ దని నిశ్వెయిలఐచువోని, పునానయంలగా ఉగాంనంగా 

వాచి మనస్సుకు నొప్పి తగాలకుండానే ఈ 2 మకు ణుండి చిస్పించు 

కోవాలి కనుక ఫారాళో శాస్త్రులవారు చర్శనానికి వచ్చినపుడు “మా సెల 
వెతేన కాని యాటోగా జ్ర దయనేయనలని పుండను. ఆగరా న్ 

ప్పుడు మేమే కబురుచేస్త” మన్నారు రాజావా రని ఇ సృేయేర్నాటు చకా 

రట. సరే? జీదం ముడుకూప్పుంపి. ఆలా విత్సరమో, రెందు వవ్నుకాలో 

ణజెచెనగి బోయాయి. దర్శనం మాచ మే రేడు. Me కాన తేన షె తో వచలని వ 

ఖ్ 

యథ్యాప్రకారంగానే జరుగుతూ వున్నాయి. అఫ్ప్బటికి శాస్తుల్లుగాతికి యేలాగో 
కర్జాకర్థికగా తోడి పండితులు చేసిన కుచం[త్రండూడా బోధ ఫపడింది. దానితో 
రు మూసలో శ(తుమధ్యంలో యీ వింధ్యభూమితో వుండడం యెందు 
కని తోంచి “ప్రభువుల ఆజ్ఞ ఆయితే మళ్ళా కాశీకే పెడతా” నని మనవి 
చేయించుకున్నార+ట, దాన్ని అంగీకరించి “తాము యొక్కడపున్నా తమకు 

మా సంస్టానంలో నెలనెలకూ యిచ్చే సమ్యానం పంపిస్తూనే వుంటా” 
మనిన్నీ " “తాము చిరకాలం కాశీ నివాసం చేనే వున్నారు కాబట్టి గోదావరి 
తీరంలో వండడం మాకు అఖభిముతి' మనిన్నీ హర. “అంట రాజావాది 
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ఆధిమర్యకరారం గోపాదకేతఆమెన కొవ్వూరులో శాస్తుల్లుగారు నిత్య 
a) ర మము, ది 

* చ ఇ” 

Berets ౯ యబుర్చలంచుకున్నారు. యీ కారణంచేత నే గోపాలశకాసనులు గారి 
అస ల 

యింటియురు కొపూరువారగా మారింది. కాని ఆసలు యింటిమేకు 
చ చ్ అ తో పుట 

రిచి రొ ముం చి నాకిప్పుడు క్షాపకం వచ్చిందికాదు. జాం 

arr యం౦ 

ఢీ పిఠాపుర పిభువు నాయకమణిగా పుండేది _ వాత విస్త 

రించి విజయసగరం మహారాడావారిమ్దికిన్ని అక్కడి పండితులమ్ చ 

గా 
లీ కు. చొరుతూపుంది ఆనీ చమవరు లనుకుంటారేమో పస్తుత కథ 

(శ్ర పిఠలాపుర పిభువుతోపాటు యీ గొ క నూ! ముఖ్య 
నాయకులే కావడంచేత వీరిని గురించి కొంత నసంగగహంగా వాిళా 

SE విస్తరించే వాసే యెడల యెంకేనా యూ శానులుగారిని 
ఆడు గ్గ 

అని 

ఆనేల 

గురిం కాయ ఎ నీదని సమా్మానించిన శ్ర మిణయనగర వపంభువును 

రించేకాదు -- [వాయవలసే వుంటుంది. వోపిక పుంపే మతొకప్పుడు 

ఆ (ప్రయత్నం చేసాను. 

ఆమా దా తారకకాంతరాలవ ల్ల 'దేవిడిమన్నా ఆఅయిస్న్నీ వాచి వంశ 

పారంపర్నాఎయంగా నోషంతటకులా దర్శనం మాత్రం లేకుండావున్న 

పండితాఖండలుటు మశికొంచటు విజయనగర సంన్రా నానికి సంబంధించిన 

వారు పున్నారు. దారిలో (శ్రీ ధాగపతుల హరిశాస్తుల్లుగారు వకరు. వీరు 

(ఈ కోట్పవైైతలో నిజానివాపలగా పులందేవారు. తుప్పుడ్ దేశంలో చై యా త్ 

— జ, తిం యి "ే గ్ వున్నట్రయి త అది యావత్తునూ yy 

నడంలో చేశముస్నూ అతిశయో చుండ మ. 

యన సంఒర్చోరాలకు మించిన వయస్సుతో పీతి దర్శనం చేను చెసి 
లల 

hn సల కింను సభతో ఆవధానంతూణా చేయడం తెటసించింది. 
tp) 

ద po అ 

ఆటల రతా దచించినడే యో పోకం._ 

మ్న్ పగ తాచుయూరటావ్ విధూరాజత్క_్లలావాలక; 
స పో he 

Fg ల మదురో నశ్చో విజుధారాధ్యాం (భుయుగ్యాంబుజ 
et లాలనలో 

రాజస ద్ర హదంర ర నిరుపమ శ్చానంత గోవర్ణ సః 

8 ర్యథా కడ హారిస్పర్వాఘ జం విధం సక & 2 
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స్స స we ey ఇక, త, ఈధోలంలో క ప య చ స యు చ టల. DE 
భా చ్ బపు అనిత "కా ఆరేలా 

స్ 

నుంచే అఆ కాలం యర మనవ రాదనువంంటాగంం, దాగి 

+ బళ దరిద్రం ల్ ఇ wm నను క్ రం! గ్ సూటి ముబసఆయిచో నలధ-ైమాన. దారం భల. ఉరమున ఉం 
జో సా 

మణులూ బయలుచేరడానికి 

పాండ్త్యాలం టే యే్లాటి దీక్షతో సంపాపించుకొన్న వో ఒక పుడాపాచణ 

మచ్చుకు యిక్కడ చూపిసాను, పరిశీలించండి. 

నా 

శ ణా స ఈ సో ui య! అటి ఈ శ కాశీలో ww తాగక బండి ల ్చీవారివచో చిరకాలం ఏడాంకాంసంందసి గవ్వహూనా న 
ష్ లీ అతీత 

మాని కభిముఖు3 వస్తూ దట్తూ తోవచో కొన్ని సంహానాలరో పొండి3 
వసతు wh 

జె * శ క ఇ yx న్ ముంగండ కరాష్యరములు బై పురం దషిణకామూ ర్థిశారుల్లు గారు 
న. 

న ల! 

అట్ = we” * + జ శ జ « + wit seems (పకటనం చేసుకొంటూ మాదిగల (ప్రభువు కృప్పయావతి. చర్చానానిచేమూ 
చెళ్చొరింటం అక్కడ దొష " మంలొ గులధ్యానెంచిగిపారియంగా తొంద 

పాఠవ నున , « జంట గోపాలకాంిల గారితో వొదంనిగి రముగానున్న్న యుంచి: వాటని ఆ గార హాఎలవచ్చు 
et మ. 

ఎక్కడో వోడు చటసించించనిన్ని దానితో మళ్ళావెనక్కి తిరిగ వా) 
ఓ * 

వెళ్ళి పదిపంచెొండు సంపచ్చారాలు క్చోషిససి శ్ పాలశాస్తు్యు గారిని 

జయించే తలపుతో మాడుగుల సంస్తొనానుకి వచ్చారనిన్నీ, ఆబ్బటికి 

సదరు గోపొాలకాసులటు నొరు స్వారిసు అవడంచేత “బయో మనకోచిర 
అలాల శి + కష్ణ ఫ్ 

తీరకపోయనేి అని చషిణొామూ రి శాసులుగోరము పిచారించదారనిసి పిసికి. 
ఆలీ అంత టే Modis 

ఆయ కధలవల్ల అప్పటి దాండిత్యాలకుస్నూ యిప్పటి వాండిత్యాలకునన్నూ 

పండే తారతిమ్యాలు తెబునాయని కొంచెం వుదోహరించాను. 

ప్రస్తుతం కథానాయకులతో ఒకరైన గోపాలళాాల్లుగొరు చాలా 

గొప్పవారని విని మన పిఠాపురం రాజావారు వీరికీస్నీ సుబ్బవ9ియంళలో 
వకరైన శ్రీ తణికెళ్ళ సుబ్బన్నశాస్తుల్లుగారికిస్నే శాస్త్ర్రాార్రంపెట్టి జయాప 
జయాలు చూద్దామనే కుతూహలంతో సబహునూనంగా రప్పిందారంట. 

సుబ్బత్రయమంటూ వకమాట వాొసిపున్నాను. నవద్వీపాన్నుంచి తరం 

చదువుకొని వచ్చినవారిలో ముగ్గురుపండితులు మన తెయపడేశిపువారు 
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సుబ్బన్న, లేక సుబ్బయ్య అనేపేరుగలవా రుండేవారనిన్నీ యెవరేనా 
గాక a © 

తర్క_ం౦లొ పేరుతెచ్చుకోవాలంతే యోతయాన్ని సందర్శించి వీరిమెప్పును 

భూండాలనిన్నీ గురువుగారు చెప్ప6గా విన్నాను. యీతయంలో వకరు 

తరణి కెళ్ళవారు, 'రెందు._అక్షతలవారు, మూడు-..యెవరోగాని వారి యింటి 

జ వాం జ్య న డాం er క గ నో ము జ్ఞాపకం వచ్చిందిక య. యీత9యంలో కర్ర్వు (శ్రీగద్వాల సంస్తాన 

జ a © వ్ ల్ ల సవండితులు ఆఅయ్యవారిపన్హైల్ కృష్ణాతీ రాన్ని వుండేవారు. తక్కిన య్యున 

ఇలున్నూ బహుశః యీ మన కృష్ణా గోదావరీ తీరాలలోనే యేవో(గామానో 

వుండేవారు... నాకు తపిసీలు తెలియదు. యిందులో పిస్తుతం గోపాల 
Te Pe ణ్ చ చా తహ ఖు ఆడ నగా kh శాస్తుగల్లుగా టా వాదం పెట్టందలచుకొని శ్రీ పిఠాపురంరాజావారు ఆహ్వా 

చించిగు సుబ్బన్న శాస్తుల్లుగారి శిష్యులు యించుమించు మా సపసరనుగురువులు 

వలో అస అస ద అ రాజా ఏ ia అ అచ చర బ౨9హ్య్మాయ్య శా స్తుంల వారికి సమకాలికులు. వీరు కిర్లంపూడిసంస్టా 

నమునకు సమీపంతోవున్న్న ధర్మవరంలో శ్రీ బుచ్చి సీతాయమ్మగారు 
స్తాపించిన ధర్య్మపాఠశాలలో వుపాధ్యాయులుగా వుండి యెంతమండినో 

విద్వాంసులను చేసిన మహావిద్వాంనులు. మావిద్యార్రిదడశనా6టికి యీలాటి 
వ చ నషా > గై = వనం Wm అస్యా నే వాఠళాలయిన్న్నూ యో విద్యార్థులపోవమణకుగా యుర్చడ్డ థర్మసతాంలున్నూూ 

త వుండేవి. చదువువోవడంవల్ల యువో నసంపావన మనకు అవుతుం 

దనే వుదేశంతో చదువుకునే విద్యారులు వున్నట్లు నేను లేశమున్నూ యెజు 
|) డం ళం 

గగ. చదువుకోవడం మనకు విధి అనే వుద్దే శంతోనే అప్పుడు చదుపుకొచే 
జారు. “దా9హ్యుబేన నిష్పా_రణో ఛర్యష్టశంగో వేదో ధ్యేయో జేయ 

శుెిఆనే ఇంతికి వుదాహరణంగా పుండేది అప్పుటివాళ్ళ చదువు. డిగీల 

జ ర లొ చ పం NT సాం అర్య న = క కలా నే లేక జ్యారం వచ్చినప్పుడుకు డా అప్పుడు ఆలి తత అట్టి స్టిల్ చయవు 

కెర్క_డనుండి డన్తుంది 2 యూ డిగీలనుగూర్చి నా యిటీ పలిచర్యలో కూత 

ఇ స్సు గ్నా క జు వ ను, జ్య జ 

వా?ంసివు న్నాం ఆఅ తతో నలల వకపద్యం జుదాహరినాను, 

తే. గ. *ఇంగిరిమ”తో పాటుగా నిపును సం 

తమ్మునకుంగహాడ “డి్నిగ్ల” తంపి వచ్చె 

నట్లు “పా” గగువారయం దెవండొ 
# 

OS Jat ఉక్కె_నవారు శుజ్జజణాడమతులె. 
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బంటు. ఆల్బా కాలేజ్లో (కు తోం విన 

పందితులణా పుంచేరోజులో వీరు అక్కడ అండ 

"దాయసు " కన్న అధికంగా డకారేమని ఆతిగతే 

రూలంగా వాంశాండు రాబట్టి ఆరా చశాను పొబ్యువి. 

గారికి జవాబుచెస్పేవారింట. అపో కవిశి లర రతి కొసరి గ చేదు, బంచ 

రుతో ఢ్ర్ కోరాడ రామచర్యదశాస్తు్వగా నది, యంద వముణీరొలనలున 

పండితులే మి "పె అరికార్షకు జందతూ le రేవ తనవారు 

చొరని యెటిలగిగవారు లుప్పుటికిన్ని చాటా మంది సినాార వౌ+జటి అ 

wt cr గ్ గ్ ట్ ట్ర 
wt 

See న EH 
టం పందిని be Or 

జో కో 

దిండది రదు. ఉద్వాచ్చే మాడేమిటం "సే సి aU ల హంత చు ర్ట 

నూటవదయభిు మార్కులు తచ్చుకొన్నచేగాని ముమ'టటూామా, దగలథి టపా 
a Gans hha 

తెచ్చుకొన్నడది కాదనిన్నీ, యిప్పుడు ముచ్చుటించువెన కథలో వండీచములు 

నూటికి నూటప పదిమాత9మేరాక నూటపదహార్ష తరగతిలో. వారనస్నీ, 
అఆలాటిపండితులు శాస్తాార్ధం ఇ స్తూపుందీ పిసి సెంతోషించిడానికితగా 

కుతపషాండిత్యం మా పిఠాపురం లేటు రాజావారికి వుంచేఎనవిస్నీ తల్బ 

డానికే యీ వ్యాసం నీను వాాయడానిక్కారణం. 

(ప్రస్తుతం శ్రీ రాజావారు గోషొలకా స్తుల్వగారికిస్నీ సుబ్బగ్న శాస్తుట్లు 

గారికిన్నీ ముఖాముఫీవి వాదం'పెట్లి విని ఆనందించండలంచురున్నారు. వీరి 
ద్దతి మధ్యనూ జయాపజయాలు నికయింపదగ్గ పండితులు మూడో వారు 
కూడా వుండాలికదా ? వారెవరంట; మండపేట కాపురస్టులు ట్రీ యెడ 
వల్లి చం దగిశేఖర భట్టా చారగారో లేక వీరికుమాళ్ళు జానకిరామ శొసుట్లు 



పెఠతాపుర పరిభువు లేటు (శ్రీ గంగాధరరామారావుగారి కథలు ల 
వటి ఇహ % 5 న్ ల ఖో సార్ అని గరుకుగా రు చెప్పారు. వీరురూడా కాశీవండితుచే. యిక రేపో 

యొలు శాసా9 రపునవఖు ఏత సు? సుుల్తుగారు లుండో ల నా ర్రపుసభ జరుగుతుందన+గా సుబ్బన్న శాస్తుల్లుగారు 
క్ష or శ జ 
శూ రాజావారిలో “మహాపిభూ ? నాతోటి తర్కంతో పూర్వ పక సిద్దాం 

ఆయి చ ఖల ల్ డ్ తో య ప ల తాలు ఇ ళవారు యూ దేశంతో మాతయంతోతప్ప మజొెక్కరులరు, యిది 

చెప్పక తపవునివిధిచే మనవి చేసుకుంటున్నాను. రాంబట్లి ఆత్మ స్త్రవంగా 
డయ ree) 

రాము అభివాంయివపడరూడదు. గోపాల శాసులుగారు ఆజుశాసాిర్లో వండి 
అవి 7) అణాల ల 0) 

అవ న యో ఈ తులు. అను ఒక్క డోర్క._ం౦లోమూత యి పండితుల. నాకున్నూ ఆయన 

కిన్నీ ఈ ఆర్క_ంలో ఏతంపెట్టుగా వుంటు_ది. పోనీ దేవరవారి వినోదా 

నికి అఆంగిరరించి రకూాచుందామంమే; గోపాలశాస్తుబ్లు గారు ఆయు శాస్తా? 
Pe లా 

కాల అగో శో తో జ శ 

చుర పాండిళ్యం అలాపుంతడత గా మంత9ళా సంతో అుఖఎయంలు. వోడు 

సో స్స్ ణో న ఇ” ral తాప్ 

ముచ్చుం దంటే ఆయన వూరుక , రాబజఊతి మనవి చేసుకున్నాను” ఆనె 
(let 

టప్పటికి రాజావారు “ఆలాటిభయం మీకు లేశమున్నూ పడనక్క_. అరే మ. 

యిదివినోదార్తం జరిగే సభగాని మజివక యా _స్తరుదికాయ. యౌ విషయమై 

ట్ట as అన Po a a Pa తో జై వారితో చుము మాట్లాడుతాము, తాము లేళశముహ్నా జంకవపలసిందితి” 

దంటూ ధైర్వంల చెప్పారంట. కాని వంత ధైర్యం చెప్పినా సదరు గోపాల 
డు టీ తా. ఖ 

నాయలుగా కుంట 5. మాల శ్ చుం ముల గి ఐదనిసెవః Egg బుగారి మంతి శాస్త్ర - ండిత్యం నుబ్బన్నశాస్తుల్లుగారిరి వినివెవల్ల 

పూర్తిగా తెఎసెవుండడంచేత గుండెలు తటతట కొట్టవోవడంమా త్రం 

మానరేడు. “అయితే వాచం మాసురోరాదా ఇ అంక: కారణాంతరంచే3 

భో అం చి ఇ అస ఇ 

చూనసుదున్నప్పుటిం ఆవటు పాండిత్యంతోనే తోటుండి మాసురమున్నటు 
we 

కల్ స అలన జల >" అహ శ్ డం ఢావిస్తుందిఠణా | ఆతంయచి ౫. యశోవామృుత్యుర్వా” అనస్ ఆం 

గిరరిలచాన ద హెందిరౌ ము. ఎగా రాశావాదు ఎలవిచ్చారంట : సి చేనా 

య న అజ అల ™ వ్వ్ శో a” ఖు జో ల an | క్ హర చివ చదవింంణ యత తరతరాలవజరుసూ్నూ యువంటుం వాన్నీ 
ప 

oe అనో శో ళా + అ ఖో శ్వ మో హోషంచధారం మామే పుంచసుకోం కి" అన్నారట. అయితే రాశావారికి 

ములవ తానులో పూర్తిగా నమృ౫ం వున్నప్పటికి “శగోపాఅశాస్త్రుల్లుగారి 

వల నసుబుూును, శానుటుగారికి ఆకారం జమెగుతుంి” దినిమాత9ం చేశ 
క్ు మర్. అతల అజయ్ బ్లో 

మున్నూ ఆసుమాసనం రెదణుకోవాం మనం. అనుమానమేవుంసే; వారికీ 
ళో న. ఆ అలానె అని శ్ అటో 

వీర్ వాదం స్టైిచనండా 4 వుంచేవాచేమో. రాజావారికి మంతిళాన్త్రంలో 



Ce ఆకిగ్ను వొరిగి ఆడా దాత 

యంచకు జరిగించో వా వ్ చాలా "పెడదంపతుందవి. 

కొకటివాడా సాజొత్తూగాక జరలపరగా సామ్యిదిచ్చది యాతాంటి్ 

భూదానము వుంది. విజయనగరపు సింస్తాన కంలో అకతఃవురం లోన అడు 

కుంటాను. దకగంహూం కామిసీతరాగతికి చెందినది. బట్టని పీడ్వి్హాపుం 
దంట. యిక్కడమాడా కొంచెం వార్తియాలి మునకు ఉిద్యరో సూలు ము 

నలు వగయిరా తరణతమలలా గ గిర టాలకికూడా చధగతుబంన్నాయి. le స 

గంహాలలో ' "కామిగ" తరగచికి చక్టీదనదం పే చాలా నం. హాం 

గంహాల్లో “" బహ్మారతస్సు” గడ్డు. యా గకహోలు స "మంతకాటు 

చే “త్రలకన్నూ. సు. వొట్లకు డచో యితరజిన్సంలం రావడానికి 

తెగ్గంత తపస్సు దోర wr వదరీపోతాయని దినషం. సామానిగరపోలు 

చేస చేష్టలకన్న యూప క పిరహాలత క జపాలు ఆదు ఉంగా పుం టూ మిం 

యేమనిషిని యూ కామినీ పట్టుకుంటుండో Sp ముసి bE రుహోయి ఆడి 

విలోపుండే అతి గహనమైన వెదురుడొంకలు వగయిరా గహనపరడే 
శాలలో పెట్టడం కూడా తటస్టించడం చెప్పగా విన్నాను. ఇంతిడాణా 

కాదుగాని, వక కామిసీగరిహం చసజష్టలు మిప్పచియేంత్తకపూర్వం 
నేనన్నూ కళ్ళారా చూచివున్నాను. (జ్రస్తుతం ఏనండి. ఆ (గహోన్ని వవిల్బ 

డానికి కొదవేమిటి ? “రాజు రలచువమంటపొ యేంలోసం కనక పెన్షసెద్ద 
మంత్రగాళ్ళంతావచ్చారు. కోందలు (గ్రహంచేత పెంసకాయలు తినడం 
కూడా తటస్థించింది. మహారాజావారికి యేమీ తోంచడంటేదు. అట్టిస్రితిలో 

వ SS యీంతోంచిందో ?....*రాజూ 1 యాలాచూడు” మన్ పిల్చి, 

“యీామంథత్రగాళ్ళు నన్ను వడిల్సించ లేరు గాని సీకో వపాయం చెపుతాను. 

చేయగలవా ౩” ఆందంట. చెప్పవలసిందన్నారంట రాజాగారు, 

“అయితే విను. (శ్రీ అజ్ఞాడ అన్నంభొట్లుగారు వకరోజురాతి రెండు జా 



a 

పితాచుర ప్రభువు లేటు శ్రీ గంగాధర రామారావుగారి కథలు 29 & 

చముబఐవేశ వక మాలవాడి:చేసిన ఆన్న దానఫలితాన్ని సీవు ధారపోయి "స్టే 

నాయ దానివల్ల మంచిజన్మ వస్తుంది. తద్వారాగా నొబాధ మీకు తప్పు 

తుంచి. అని చెప్పిందంట. అప్పుడు ఆ (ప్రభువు అజ్జాడ ఆగ౨హారం తమ 

సంస్థానంల్ చె కనక, ఆ అన్నంభొట్లుగారిని సగౌరవంగా ఆహ్వానించి 

“అయ్యా తమవల్ల మాకివవకారం కావా” అంటూ పాంర్ధించారంట : 

దానిమంద ““ఆయ్యా నేను నా కర్తవ్యాన్ని నెజఅవేర్చుకున్నానేకాని దాన్ని 

మళ్ళా వకరికిదిరయించే తలంపుతో గాని దానంచేసే తలంపుతోంగాని 

చేయలే”? దడా రభ రాజావారు మిక్కిలి దినంగా (ార్టించారం. 

దానిమీద యష్ ప్రతి చెప్పలేక ఆ పుణ్యాన్ని ధారపోశారంట. అంతతో 

అఆజావ నివ రించిందట. 
rn 

అయితే రాతి రెండుజాముల వేళ వక మాలవాడికి పెటిన పుక్యా 
చ 

నికి ఆంతవిలువ యెందువల్ల కలిగిందో కొంత వ్యాఖ్యానం చేయాలి. 

తూర్పున కొం డయేళ్య్ళు చ్రాలావుంటాయి. అవి వర్షాకాలంతో అంతటా 

ప్రపంచమంతా ముంబజటట్టు పొంగడమున్నూూ, మళ్ళా వెంటనే కుంగడ 

మున్న్నూ ఆందయో యెతి(గిందే. ఆరా పొంగే సమయంలో యేదో వూరి 

సుంచి జదమయాలవా6ండు ఆజాడమార్షంగా వస్తూ వక తిప్పలో చిక్కు 

కున్నాడు. రగిమంగా తిప్ప మునిగింది. వీడుకూడా మునింగిపోరు 

లవ్యు రుచ్చుంది. తెందుజాములరాతి) అయింది. అంతా పరుండి నిదం 
అ బీ లో శల ఈగో జో శో 

హోరున రనత “"యొలతో చనున్వాను. ఆరలిరాడా బాదినూవుంది దాచో” 
యు ది ఊం అని 

ల ఆట జాన్ + న్ న మొ ఖీ అంటూ గట్టగా ఆ తివృలొనుంచి అజచా(డు. మడయిది పరున్న నిరతాన్న 

అలలో జ్ సాక >, శారు లల శాన ఈ చ క జప we ఇ స్య జా ష్ పదాతి అణ్న్బల౪”ట్టుగారు తన్నారు. ఆపట్రాన్న్న అది సుమారు అరుంబావు 

బియ్యం అన్నమున్నుు ఆవనవాయముక్క వగైరా రసనవర్షాలున్నూూ మునకాల 
ప యా fy 

“కో ళు 

డుందుగడితో చుటి నిప్పంటించిన లావాటి తూట కటానున్నూ పట్లుకొ 
చ ళం వ్ (ie) 
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పాముమినాన్ని ఆగేసూవున్న ఆ కొండకాలువను తెప్పమీ ద ఆడి 
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ముట్టుకోరుండాసే యీ పలి వౌద్దు జర్చడానిరి తోవానం యింకో తెప్పకూడా 
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కూడా భోజనం ww. ఈ 
హాం శవం టన పో హొడుకులూ “పెడతారని పనికి, 

టోలెండు బలగంతో యీ పుణ్యపుపపషుండు ధర్మపత్నీ సహితంగా ఆం 

మూరులో యీ దీర్చసత్రాన్ని జరుపుతూపున్నారు. మన పూర్వ 

స్య 

సతీ 

** 

కోమాదిరగా పృుంటుంచి. 
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త. శఈతోకమ యగుంగొందఅ 

రాతోకను కొందజరు, నిహమ్మును బరమున్ 

“నలల గెందలు, కధిపా ని 

mon ల త 

యుతోకళకము చేదుసూవె ? యిలగొందబకున్. 

లో గార్ కో జల అలో అ పూయ్వాలఠలి బాజ్ఞాల ధర్మాధర్యాలు సర్వమున్నూ ఈ పద్యా 

రంలో యబియిడిబు న్నాయి. 
శ 

0 
లే 

విషయం విషయాంతరంతోదెగి అంతరిసూవుంది. యూ అజ్జాడ 

అన్నంభొట్టుగారి యశస్తునువిని మారాజావారు పిలిపించి రిని బలవంత న షె 
అవి తో శ అంగ్ల 

పంచి పిఠాపురం యెగ్యాటుతో మల్లవరం చెటువు[క్రించ మంచిభూమిని, 

ఖ్ యెన్నియవకరాలతో చెప్పంజాలను, విసారమే వుంటుంది___-పరి గ 9హాంప 

కారు. నాకు కాడా ఆ చెబుపవుకునంబ-ంధించిన భూమి మంచిదయితే 
జో, 0 అని 5 ను ఖల 

యగాని వూషరకే[త్రం వుండడంచేత వీది భూమినిగూర్న్చి కాంత నాకు 

తెలుసును. వా 

క 

(] 
- భో చే 

రి డటుంబంవాచికి యింకా ఆ భూమి జరుగుతూ వుందని 

విన్నాను. యిలాటి మంచి పాచిదానాలు మా రాజాగారు చాలాచేసినట్లు 
తో లో నక “9 

వుంటాను. ఆ నకొలానికింకొ _.... ““యీాడిగము త్తికి జోడు గి 

అం మాటదిది నాలు పాషరంభ 

పిఠాపురానికి ఇమీజంలో, గోరస, కొమరగిరి, అని రెండు (గామా 

ee అ జ్ 

అన్నాయి. ఆ గామార్తి కమకడానిలొ మద్దూరి పీషితులుగారచేవారు వేదాధ్య 

యనిపరులు, నిరఠాన్నడాతలు, న్యఒతిగంహీ ఆలు వకరు వుండేవారు. వారు 

~~ 

వడం శ్రా రాశావారి ఆంతరంగిక స్నేహాతులని ముది వలో మొదటి 

వా న శ్రీపొకర్కు_నూరి 'వేంకటళాస్తులుగారు మని వుండడం 

చేత దికితులబా చేదో పనిమీద పిఠాపురం వచ్చినప్పుడు రాజావారి దర్శ 
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% Sr ty క క్ అటే 1 
రోనికి, డేంంటి కాసులునాలు ఇనా అవద దాది. దిపెతా-లాలవ చే 

అనల అణ భా ట్ ఖో 

లో జ ౨ ఆ We జ అలీ శ - ఈ “4 గక 

కే సమాగచ్చ.తివా నచిన చాల. ఆకా కనను పెను. పముతు 

శ్రీదార కొంత తడిసి తతియని కొటుబబరోన ఇదరు చీనితుంచారికి 
ras పన్ 

(| ఖా ళు పంగ be” ఉనే జట దర్శనమిచ్చి చువో చెండు మూదు మాదబు మూటబవాడి ఆవలించి రా 

వాచాయిచ్చినభూమి యుప్పుచేవము వసూరౌతులచో తెలియినునాని అప్పుకు 

మూచరిం సొాలుపక్కుంటికి ఆటుపందల రూపాయ వచ్చేదిగా పంచేవని 
ఫి ర్ అజో జ. న్ ణు x 

అమ్ముడల a యె ర్(ల్లఆ ఆ. లలో సద 

క 

యుగ దొార్భత్వం వెల్లడిరావచము కారుండా. ఆపకిఘపు డాత్మర్వానికి 

సమయాసమయా లకఅరేఎసీ మాడా తెలిసిన నవముందపి. మటిన్ను 

(శ్రర రాజావారం పే యితరలలకడే కాని పండితుల భధయబషక లను పెంచేది 

కాదేమయోనని పై గాథలవల్ల చచువరు లధిపాకియపడతారేమో. వక్క 
పొక్కు.నూరి వేంకటళాస్తులుగారికి తప్పు ఇచర పండితుల శెవరికిస్నీ 

ఇటిచనువు లేదు. యీయన శ్రీ రాజావారికి సతీర్థులో సిహాధ్యాయులో 

ఆయియు లడడంచేత ఇంతచనువు కలిగిపున్నట్లు వెసుకటివ్యాసంలో వాసే 
వున్నాను. (శ్రీ పిఠాపుంపు పూర్వ పభువం"టే _“తస్యాద్రాజముఖం ఖీష్మం 
భావుకమ్”” ఆనే జితికి _—_—™—™” సలుపురు పండితులు 

చెప్పగా వినివన్నాను. యిందుకు చిన్న యితిహాసం వుదా హారిస్తాను, 

Yi: 
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యాశిల్లా లో మా గురువుగారి కారులో వుండే వండికులలో, 

మార్క్మొ_ండపాడు చతుష్టయం, ర్యాలిషట్క_ం, లేక బొమ్మగంటిషట్క_ం, 

అంటూ కుటుంబపండితులు వుండేవారు. మొదటివారు నలుగురు సోచరు 

అున్న్మూ వ్యాక రణపండితువే అవడంచేత బారి కాపేరు వచ్చింది. రెండో 

వారు ఆర్లురున్నూ వకకుశాస్త్రమందు కాకపోయినా మొత్తం భిన్న 

శాస్తాషిలలో నేనా పండితులే అవడంచేత ఆ సోదరులకు ఆపేరు వచ్చింది. 

వకరి నివాసం మార్మొ.. ండవాడు, రెండోవారి నివాసం ర్యాలి, యిప్పటి 

కిన్నీ యీ కుటుంబపండితులలో కొంచటు శేషించివున్నారు. వంశంలో 

కూడా కుటుంబవిద్యను వదలకుండా చదువుకున్నవా రేరాక ఉపాధ్యాయ 

త్వాన్నిచేస్తూ పూర్వులపేరు నిలువుతూవున్న వారున్నూ వున్నారు. 

యిందుతో మార్కాండపాటి చతుష్కం హార్షికం నిమి త్తం (శీరాజావారి 

దర్శనార్ధం వబెళ్ళారట. మనవిచేయించుకున్న మీందటదర్శనం అయింది. సగొ 

చవంగా కూర్చో పెట్టడం జరిగినతరువాత రాజావారు నవుకరుతో “వారే 
అక్కడ పదునై నచాకువుంది పట్టుకురా: పండితులు వచ్చారు? 

అన్నారంట- దానితో “మనలో యెవరేమి లోవంచేసి నట్లు శ్రీ వారి 
నోటీసులోక యెవరిద్వారా వెళ్ళిందో యీవాళ మునకు యేదో అవ 

చూనం జరుగసతుందికాటబోలును”” అని మిక్కిలిగా భయపడ్డా రట. అదంతా 

రాజావారచూచి కొంత సేప్ప తూహుభావంగా గంభీరంగా వృ్పండి మళ్ళా 

నవుకరినిపిర్చి మామిడిపళ్ళు తీసుకు రమ్మన్నార(ట. ఆమాట వినడం 
తోనే పండితుల పారిణాలు కుచుట6బడ్డా యట. “బ9తుకన జీవుండా” అను 
కుంటూ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్న హాిణాలను గుండెల్లోకి చేర్చుకుంటూ 
వుందంగా పియవు స్వయంగా ఆ మామిడిపళ్ళు కోసి ““పుచ్చుకోండి”” 

అని నలవిచ్చారంట. అప్పటిసండితులు యిప్పటి కొండలు పండితుల్లాగా 

కవులలాగా -- పండ్రేఅనుకోండి (కాఫీ గీఫి ఉప్మాగిప్మాలు కావేఅను 
కోండి) - యేబట్టలతోం బడితే ఆబట్టలతోడి యెక్కడంబడితే అక్కడ 

పుచ్చుకునే ఆచారంచేదు. యిప్పుడో ? పెద్ద కర్యనిషులమనిస్నీ, వైదిక 

సంపిదాయం వారమనిస్నీ, _పషెంగాయికరులు అనాచారంగా వుంటారనిన్ని 
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ఆపుతూ ఆ మేపి సూడుంచే Maree OL: అదును దళ బడితే టక్కు చ కరా మగా 

ఎంటి , అల కారీ పానంచేయడం చేను స్యయంగా చూచివున్నాను.అప్పటికిస్నీ ఎప్పుటి 

= లా ఛదంవుంది. యింతడాకా యందుకు ౩ యత్తాదకి భారము 

కొనేవారు _ నేను స్వయంగా చూదిగిడే. మకా తయన 
pre. 

Un 

శుద్ద చ్చాందన తమో ఆనుకులసే పెద పండితులపవడం ఆహా పుండయా 

శ్టిండ లొకికరుయ. వీరిష్టుడు స కజీపు దే. యమంమకరాడా వి్వ్వానాలు సిలు 

ఇసినట్లు ధగవంతుండు అక్కడక్కడ  పమాస్రిదాతిని డాయికొ?। 

ల వున్నాడు. 'పెద్దవిడద్వాంసుడు గాని కరఠ్మిష్టిగాని కాదుగాని చమూ సుచి 

వియ్యంకుడు ఆంటే మా 'సెద్దచిరంజీవిమామణారు పైని దృుడాహారించిన 
రామకాస్తుల్లుగారితో పాటు తాంబూల. చర్వాణాదలు జవప్పుకోదివ ము 

కాకుండా పగలు నిడ్టుర దోవడంకాడా మడిగొటుకంణ. హోతూప్పంటా (డు. 

ఆహార విషయంలో యితర కాఖలకన్న డై జ్ఞవులలో డొాలా కటుదాటు 

పుంది. తక్కిన సదాచారాలు వారిలో చాలా మృగ్యం అంే తము లేడు, 

డినిక్కారణం నిశాండేశం తిరిగే ఎవం యు నోచదరమఎయింవి. ఆవేశంలో 

దృష్టిదోషం బ్నొర్తిగాలేవు. రాజసంన్చానా నాలలో సంతొర్భ్చణలు జరు“తూన్న్య 

ప్పుడు రాజుగారుగాని రవరతపం కోన్ విగ్రక్బువేన పంంరముస్నూ 

పంక్తులలో నే తిరుగుతూ వుంటారు. వడ్డన ఆయ్యే సమయానికి అక్కు 

నుంచి తప్పుకుంటారుగాని యెదురుగుండా వుండి ''యేనముందోయి మీతంతో 

రెండు లడ్డూలు చేసుకోండి" ఆంటూ "హెచ్చరిస్తూ వుంటారు, మెష్టవు లీ 

కారణంచేతే కాంటోలు తెరవేసుకోవడం మొదలెట్టారని నే ననుకున్నాను= 
'ఆ దేశంలో మేము వంటచేసుకుంటూపవుండ౯.గా వక శూ ద శీ ఆ చోటికే 

వచ్చింది. ఇఅరుందేం కర్మం, వంట జీసుకునేచోట్కి వచ్చావం'కే జవాబు 
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చౌపిసందిరదా ; ““యేమయ్యోయి * ఏవే మేనా శ్రవె మషవుండవా ౭ రాకపోవ 
స వా 

డాం”"తంది. కధ కంచికే వెడుతూ వున్నట్లుంది పిస్తుతానికి వస్తాను. 
గి 2 ఆం 

రాజావారు మామిడి పంద్దు కోసి తనమంయటపే తినకపోతే ఆ చాకుతో యేం 

యర్యావ చేసారో తదా అని భయం. పోనీ తినేసివేదామంటపే తీరా తిన్న 

దర్వాత “ఏం మా 9హ్మాల య్యా జై యెక్క_డవడి తే అక్కడే తింటారా 2” 

అని పిశ్ని_సై యేం జవాబు చే ప్పేదిరా భగవంతుడా అని సందేహ 

మాయె. “సేయ ముభయత 8 పాశారజ్ఞుః”” తుట్టతుదకు రాజావారి వార్ష 

కంలో ఫలహాోారాన్నికూడా స్వీకరించి యేలాగో యూవల పడి తల తడిని 

చూచుకన్నామంటూ మా గురువుగారు (బహ్మాయశళాస్తుంల వారితో ఆ పండి 

తులే చెప్పేటప్పుడు విన్నాను. యీ చెప్పడంతో యే స్వల్పమో కల్పితం 

పులపే వుందేమోకాని అసలు తమామున్నూ కల్చ్పితంకాదు. ఆరాజావాతె 

ఇట్ల ల శక 4 గ జఫ లక్షణం కాళిదాసుగారు వక్ష్రించినట్లు . ఆధృష్యశ్చాభిగ మ్యుశ్చ ఆనే తర 

గతిలో వుంటుంది. కాని ఆఅభిగమ్యుత్వంకన్న ఆఅథృవమ్యత్వ మె పిధానం. 

ఏరి సన్నిధానంలో వక్క_ పొక్కునూరి వేంకటశాస్సుల్లుగారు వినాగా నిర్భ 
యంగా మాత్లాడినవారే లేరని నా విని3. 

దండిభట్ల విశ్వనాధకశొస్తుల్లుగారు ఏది దర్శనానికి వెళ్ళినప్పు తొక 

చితంంజరిగిలందట. రాజావారికి సంస్కృృృతంతో మంచి సో)తపాండిత్యం 

వుందని యిదివబికే వాిసివున్నాను. అందుచేత రాజావారు యేలాటి పండి 

గ్ర లు దర్శగాని3 వచ్చినా వారితో సంస్కృతధాషతోనే మాత్లాడేఆచారం. 
య లొ | ఇన oy కాస వో న! ఇభ ఇ ఆల్ ఈ ఆచార న్న్బట్ర సదరు విశ్వన థళాస్తుల్లుగారిత్ కూడా సంస్కృృతాన్న్న 

బన గస. 2 అ షె హ్ జ; we ర [రసలగించ డానకి ఆరంభింఎటప్ప స ఆత్బల౭కీ కృత (బహాపురందరు. డనా్వ 6 

చట: “రాజ్యా నీవు తెయంగుతో మాట్లాడి తేతప్ప, నీ రాజ్యమంతా నాకు 

తలక్క_టినా నేనిక్కడ నిమిషమేనా వుండేదిలే”” దన్నాండంట £ దానికి 
రాజావారు తేశమున్నూూ కోవగించుకోక ఆవాగే అఆఅంగికరించి వారిని 

సమ్మానించి పంపించారని వినికి. విశ్వానాధళాసుల్లుగారి చర్యలు యీ రాజా 
అలాల CNTY 

వారి చర్యలవభెనే అత్యద్భుతంగా వుంటాయి. 
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se రామి చరిచి Sm STE బచ్తురి ద మములు గు 

యగంవమ్ములఅము నన్నెగలుగ చేయు; 

నందులో ; శామనమ్మున కరసిచూడ 

కొపులకతలకు రాజులకగతలు తోచి చ" 

అరై శూ వే జు నో సంస్కృతం బజతఠతాడడమంమే సాయా కా న్యంగాచు అదో ? 

దానిలో భచునో? చిక్కు. లున్నాయి. ముఖ్యంగా కారకవషయం, అంప్ 
ళో ఖో జః శ * 4 ప్న, 2 జర్రు ఆయావిభప్రలు వాడడం కెంతకస్టం. సమాసవిషయం వాడా వ గా 

ఆటే Wim 

ప న్ | అటి న్ (| న్ా 
సమాసాంత ప్రత్యయాలవల్లు కెలి,; మార్పులు చాలాపుంటాయి. టన్నిటి | 

కన్నా ధాతువులు వాచడంతో చిక్కులు చాలా ఇన్నాయి. సటులనిస్నీ 

అనిట్టులనిన్నీ వుంటాయి. ఆవేచలలో కల్పితం మదోమిసో ఏలడిముతె 

తప్పటడదుగపలు చేసా నారు. ఆచ్మనేపవమం యే పెరు పదమంసే అలాపవుం 

డగా ఉభయ పదులై న ధాతుపులుకొన్ని పృన్నాయు, ఓని వాడడానికి 

అక్షేణ(ప్రవ రకులు కొన్ని నియమా లేర్చజచిపున్నారు. ఆ నియమాలు 

కాళిదాసాది నుహాోంవుదే పాటింబళలేక పోయారు. అయో విషయమైన 

రహస్యాలు బాగా తెలియక యిప్పుడు డౌందలు వృధాగా కొందరిని ఆడే 

పించడం అలావుండగా అంతోఇంతో ఈ రహ హాస్యం యురిగెన వాళ్ళి దీని 
సందర్భం ఇట్దిని వక్కా.ణ్ స్ట ఎ దాన్ని విశ్వసించకపో మచం అఆట్ర్రాపుండగా 

పంగా వక్కాణించిన వాళ్ళశేమ తలియనట్లున్నూ రమవేమో తెలిసిన 
టున్నూ అపహాస్యం చేస్తూ వృయడానికారంధినారు. ఆ యీవిషయం 

“కాలీన” శబ్రాన్ని గూర్చి వారిసేసందర్భంచో అన్యత్ర వాసివున్నాను. 
కా(బట్ల్ యిక్కడ యె _త్తేదిలేదు. 

రాజావారు సంస్కృతం మాట్లాడుతూవుం కే యేవో లోపాలున్నా 

యని కదా విశ్వనాధళాస్తుల్లుగారు నద్దని నిషేధించింది? రాజాగారిఐజె 
కాకపోయినా ఇతర పండితులకు కూడా సంస్కృతంలో త్వరగా సంకా 
మించే సందర్భంలో కొన్ని లోపాలు ఉండితీరతాయి. యీ సంస్కృతాన్ని 

మెయిల్ మైరినులాగ నడి పించిందల్లా యేలేశ్వరపు నరసింహ కాస్ర్రుల్లుగారు 
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మారరు. ఆయితే వీరి ధోరణిలో దోషా లుండేవికావా అంటారేమో ? 
బాటబాూాటి శంరకు (శ్రీహరిశాస్త్రన్మగా రేం జవాబు చెప్పేరం టే: ఆమమహాో దోర 

బిలో యెక్క_డో మనం శంకిద్ద్దామని గొంతుక సవరించుకునేటప్పటికి 

ఆయనరు కొన్ని వందలో చేలో మాటలు నడిచిపోతాయి. కాంబట్టి ఆధోేర 

ణికి అదు తగలడం శుద్ద తెలివితక్కువ అని జవాబు చెప్పారట. 

గ్రీబులుసు పాపయ్యశాసన్తుఢలవారి (ప్రథమపుతులు _ ““పుత్రాదిచ్చేత్పరా 
జయం” ఆన్నసూ_క్రిని తండిగారియందు సమన్యయింపం జేసిన మహో 

విద్వాంసులు. ఆ నరసింహశాస్తుభల్లుగారిలాగ మాట్లాడడాన్ని కొంతవణి 

కభ్యసించిసట్లు వింటాను. కాని కృతకృత్యులయినట్లు వినలేదు. దీన్ని 

యిక్కడికి ఆవుదాం. కధ కాచంబరిలాగున్నూ దశకుమారచరిత9)లా 

సన్నూ అగమ్యగోచరప్పంభలో పడుతూవుంది. యెక్క._డికి తీసుకువెళ్ళి 

జిసలు (ప్రధానాంశానిక్క_లిపితే బాగుంటుందో మళ్ళా వెనుకనుంచి చదువ 

కుంకేనే కాని నాకే అవగత మయ్యేటట్టులేదు. ఇంక యీ పిచ్చి(వా6త 

చదువరుల నేమి రంజింప, ఇస్తుందో కదా: కానివ్వండి. రాజావారు 

మహావాతలు పండితులు పండితి గోష్టి (ప్రియులు, అన్నదగ్గరనుంచి మళ్ళా 
wry heer) నో శశ జయ్ 

“ంంచితెటుకుందాము. అచికాక తొట్లికి రడేిమిటి ఇ” 
ఇల న 

తలికళ్ళు స బృన్న కాసుల్వుగారికిన్నీ కొవ్వూరు గోపాలళాస్తుల్లుగారి 

కెన్నీ తర్క్లశాప్త్రంతో వాదం జరుగవలసివుంది. సుబ్బన్న శాస్తుల్లుగారు 

“నోపాలళాచ్తుల్లుగావ తనకై తే వాదంలో వోడిపోవడం తప్పదుగాని 
ఆనన Fy రానా 

పయోగంచేసి తన్ను కడతేరుస్తా” రణే భయంలో వున్నారు. ఉపాసనా 
(| | ల య అయ్యి 

శో ఏకలవాపస యిదివజలో ఆక్క_డక్క_డ వుండెవారు. పుళైల దక్షిణా 
eh (gp 

మూ రిశాసుల్లుగారికిన్న్ ఆఅడేపల్సి కృష్ణశానుల్లుగారికిన్ని యేదోవిషయంలో 
నా ట్ర యు ఉం ME కరా వలా 

కౌంఆ చర్చ గడిచిందనిన్నీ కృష్ణశాస్తుల్వుగారి వాదం వెనుక తగిన కార 

ఇందే ఆయన మీద యూయన మూ౭డోకన్ను తెరిచారనిన్నీ వక జన 

శ్రుతి వుంది. చతిణామూ ర్తి శాస్తుల్నుగా రు యితర శాసాలతోపాటుగా 

ట్ టి జలు భి నాన్ శై జం గవి సరం కొం న్న! శ క ద యీ మంతైకాస్త్రంలో కూడా మహాపిజ్జ్ఞకల? అట్లివారై వుండీనిన్నీ sey 

సి నై | « ఇ” ను. అఆఅచేపలి కుషతానుముగా రిషాయోగందల్ల aE డెండునెలఛో కటు 
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pa 

అ కీరో J సై జసు గా wp wr దాత డేశసుదు వచ్చి వాపయోగాన్ని మళ్ళా మగ్నెంచినట్లు శాసన 
pe Le శ సి భోం 

శ | జ * * wt ॥ శ యిదించా మారోజురలో జరిగిందే. అయితే వవ ఎవ వ ఆనటా మలచ 
టీ 

శ ఖ్ నట్లు ళ్ గ్ వమ. సూల లా" Cn % 

శాసాజూాాకదా, ow ED rove Wr rN మెద మె యి ల తిం, * 
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వ "జ్ 

కని కిషసగాయంట. రకుబషశాయులంగారి మలరాోలు చుటదుంగి తగగచి 

: శఛాంఎటలుణా వివి చుుటయువటి తతాాశితరోవ అంటూ 

హా ఇల. సలు ఒందర్భిం ఆటో లా డి సజ యిన ఎ ఆం రలు 

we సల Wor లే ర్ట కూర్ లజ ఖల wey తళ అ ry ఆ జాట్ అదే జ జట శ అంట ల క 
చస మం అ న గచ 1 41 న్ని వ న 6వ శల ఆ అనది సిడి టి ఆ అట న woe శీ ఓ 

మనషదలకూడా కలదు. కొండలో! పికాచమది. ముొుదవసెదంతారు. సందూ 
We గో పే న ద్ పతక మక హేకాని, పిశాచం దానంతద అదె న న ల వఅంచపవువి చూసో 

ఖీ జ గ్ నాం! © గ జ ఫె (1 ఆంటి (| 

మ-తఏళ కచే పంప్ పెచ్చి ఆవహిండేచిన్ని, యుంతేడేనం. పిశాచామ 

అవ్ట్ బలై జో సు జ్య జాట్ల ॥ ఈ కా గో అను బొత్తిగా నమ్మనివారే పలువురు. నీరు నేచేంాడదు హార్వుమున్నూ 
+ Siw ol DE. Pe NI 

వుండేపున్నారు- నేనువకాడా  చాలాకాగల లూ ఉరగతిబోడే పరతాని. 

కాని యే కొంచెమో సమ్యుచా క మాయింటిలోనే యో పీడ 

తదసించిండి. నానూనుటు వొంచరువని?, “దేిదు వూామి అంటూ 
గో భి బీ తనే యో 

న a నవ బ్ స్యా on) ఇ Wy he కో స్మ Raps జతిపించారు. రమేరకులు రొటి ఇక్యాదు. అని పటరేదు. నా దిదిందికుషితా 
te శ FA ey 

రుడు యీ విషయమే పంపన అవాంయున్నాంయు. అచెము మచ్చు మరో 
bul 

అ 

0 

రోజు మాతం జపంచేసి యేవో అంకెంపసి బంగారపు రషచేకు కట్టి 
వెళ్ళాడు. అంతటితో ఆపీడ ఆగింది. కాని ఆగ్రహం అ పిల్లమీందకు 

మాతం రాకుండానే ఆ రత్షచేకు పనిచేస్తుంది కాని, అసలు గర్తిహాన్ని 
వూళ్లో తేకుండా చేయలేదట. ఆ గంహ మే మాకు సంబంధించిన విద్యార్థి 

భార్యను ఆశంయించినదని ఆన్నారు. రక్షరేకు ఇచ్చినాడు. ఆపెకున్నూ 
నివ్నర్తించినది. ఇక దీనిలోకి దిగితే తేలదు. లేదని మా;త్రం నేను చెప్పు 
లేను, వుందనే చెపుతాను. (ప్రస్తుత చరిత్ర దీన్ని వవుకొనే విశ్వాసం 
ముందే ఆధారపడివుంది. 
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యాక్ , మహాసభలో యివివరతో వదాహారించిన పండితు లి ద్రికీ 

రోజున శాస్తారం జరిగించి. యెవరు పూర్వపక్షం చేయడం 2? 

ఎద్దాలతం హైయడం యెవరు ?.___అనే (పశ్ను వచ్చింది. యిక... ఊడ కొంత 

అటు సట 
టం ఇల 

[క 

(వాయాలి; పూర్వపక్షం చేసేవారికలయె సిడాంతం చేసేవారికి గౌరవం 

'వాచ్చు. కాబటి పూర్వపకకోటిలో చేరడానికి మహాపండితులు అంగీక 

రించరు. గోవ ంకాతిల గట “నాది సిద్దా 
ఆ 

శాస్తుల్లుగారు ““అలాఅయిడే నేనే పూర్వపక్షం bh నన్నారు. కాశీలో 

యేంచేస్తారం గే రు; యాలాటి నందరా సఅలో యొవదో విద్యార్గిచేత ముందుగా 

* 

*గోటి” 

పూూర్వుపబవొన్న్నె వసపపాదన చేయిస్తారు. దానిమీద ఆయా పండితులు అందు 

అర షు ఇర రా నామాన్యంగా వినోదారం జరిగే సభల ముచ్చట. పట్టు 
ఛో 

పటాంగాల మీద జరిగేవయితేనో =: “నే పూర్వపక్షంచే స్తు నీవుచెప్పం 

గలవా 2” అని Su వారిదే పూర్వపక కోటిగా వుంటుంది. 

సుబ్బన్న శానుల్దుగారు యెక్కడో వకచోట పూర్వపక్షం వుపపాదించారు. 

బహాంర 8 వక ఆరగంటాంపు దానికి పట్టివుంటుంది. చేదా ఒకగంట పట్టి 

HA eT a మాధ్యస్త్యాంచ వారు. కతార్యపక న్ని యా'వత్తున్నూూ తమస్వంత 

మాటలతో సఇంస్కృతంలోచే ఆనువాదచేసి సిడా_స్తంచెప్పేవారికి తెలియ 

పరచాలి. బహూునక యాయన న చాగుంటుండి. 

రాని వకరికి చెప్పుడానిరి జస్టీగారికోటి దోపడి లేనా ఆ పూర్వపక్షథోరణి ? 

అందుచేత మండ “పిటనుంచి మాధ్యస్యానికివచ్చిన పండితులున్నూ తెలి 
జట్లు ఐ ap 

రూకలసి సచ్చింది; సిద్దా ౦తేం చెప్పాలని కూర్చున్న గోపాలళాసులు గా 
న మా. 

గ అశ ల Cr రుసూ్నూ తెల్లపోవలసివచ్చింది. అంే వీరిద్దణున్నూ మహా గొప్పవిద్వాం 

రు నాం తల 2న సుబ్బన్న శాస్తుల్లుగారు చేసిన పూర్వపక్షానికి జవాబు 
వాన టో 

శక 

బవృనంమాట చెప్పుంచెయంగునుగాని, ఆ మహిామహుండు చేసిన పూర్వ 

పషెల యిట్రివనిమాడా తెరిసికో లేక పోయారనడంవల్ల ఆ నుబ్బన్న శాస్తుల్లు 

mw ఇ శాస్త్రంలో see త (ప్రజ్ఞ గలవాడో లోకులు తెలనుకుంటారు. 

ఇ అ ~~ అమే జ లూ గోపాలశాసులుగాడే పూరణంపక్షం చే చ కొంత సేాపేనా రాజావారి కుతూ 
wae ము. అాలాణలపీలే 



అప్లై oa క ఇ ఆజ్ wang wn" జలజల అన్ వ wh 

wi నలడితులం, క్యా త య య. కల తాన్ను AT కా న్ు చ నక తీ ఉత అఆ న. 

రంటూ పచవలవలఅ పనడం. ముంతలో తం. మూవవ క ర వౌ 

లుంటాయి. కాని ఏ బప ఎతారామకాసంంల్యగారి తిధి అమ్మి 3యం 

అన్నమాట ఎ ధా 

po క అలల లీస్ ఇ. ప” [ * క తీషణమయినదని “పరుపుగారను చేసి హాస కపముడు :బరాంలభపుుకొ 
జంట్స్ కొనియాడు నెవని రరాట వీవావాముసాశనేన్” అని * 

be * “J a ఓ తీ గ భి Lb { i ళీ bt కే స్ (4; గారిని “హారి చెప్పినడూ ట రః సీతారామా ౫ 

సీతారామశాస్తుబ్దు గాము పీఅ దేవం నారి మలం: జోరాతయైా స 

Wo ఉంట 

Hors ree 

యీ మహానముహంశ్లి గూర్చి -- “సికారామువాదచొ తామా” అని పండిట్ 

జాతు 'సెలవిచ్చేవారంట. చర్చ కౌ రో జతి నులన పిసక స చలువాలో 

అకుచు. వ్యాకరణం మొబ్టమొవప మిక్కైలీ కష్టంగా ఉన్నట్టు కనబడు 

తుందిగాని యే నాలుగ్రైచదుమాకాలో ఇంద్రజప్పకొని అధ్యసి్త్త (క్రమంగా 
"పేలపిండివైఖకిగా ఉంటుఎదె. యికీవల వ్యాకరణాన్ని తర్కకాపష్టుండో 
పూర్తిగా మిళిశం చేయడంబేక ఇదికూడా కొంత చుర్చోధంలోకి 

వచ్చింది. కాని, మొట్టమొవట = అనగా = కొముదిరచననాంటి వర 

కున్నూ అంత చుర్చోధసితి వ్యాకరణానికి రావేదు. కాశికావృ త్తి నాంటిక 
ఇప అణాల 

చెప్పనక్కరలేము. ఆ కారణంచేతనే అప్పటి పండితులు చాలామంది 

సాంగంగా చేదం అభ్యసించిన వాళ్ళుగా నే వుండేవారు. యిప్పుడే అర టి 

వై రెండోది రానివాశ్తే తఅచుడనపశతారు. కారణంజఒక్కారక్క శానా 

నికి సుమారు పదేళ్ళకు తక్కు.వ కాలం పటము. యావత్తున్నూ సరిగా 
bt అ 

కృషిచేయరుగాని, చేనేయెడల ఓంకారంతో సర్వ వేదాలు యిమిడినట్లు 
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కర్క_శాత్రంలో సర్వశాస్త్రాలూ యిమిడాయని చెప్పవచ్చును. ప్రత్యక్షఖండ 
యమాటజ్లావుంచినా అనుమానఖండ వక్క_టితప్ప యెవరోగాని ఉపమాన 

బిఖండలుకూడా చదవరు. ఉసపసమానఖండలోదే అలంకారశాస్త్రంయా 

చూ అనుకోవచ్చు. వ్యాకరణం శబ్దఖంశంలోదిగదా ఇ యిక కావలసిం 

దేమిటి ౭? వక్క వేదంతప్ప తర్క_ంలో సర్వమున్నూ గతార్హమవు కుంది. 

నగా డాన్ని చదివి పూ_రిపాండిత్యాన్ని సంపొది సై వారిముందర 

బ్రహ్మాండనాయకు(డుకూడా నిల్వనేతేడు. తిమ్మిని |బ్రహ్మొనీ, _బహ్మిని 

తిమ్మినీ చే నేశ్క్తి ఛార్మి కులకుతప్ప వేతెవ్యరికుంటుంది. ఇ చూడంది... 

మ్మే 8 

ల 

ర 

న్ని శాస్త్రం జుతనవాది (పతిజ్లలు 
రూం న రస 

భో. విదుషాంనివహా రిహిెకమతశతా? 
ళం హా తు త 

ల న ఖు అరలో రా శ తళ 

ద్యదమష్టం నిరటంకి యచ్చ దుష్టం 

మయి జల్పతి కల్పనాధినాధే 

రఘునాదే మనుతాం తదన్యదై వ. 

తాటి 

(పపంచంలోవున్న పండితులంతా దేన్ని కాచంమే దాన్ని తాను 

బాననిచెప్పి సహార్టిస్తాననిన్నీ, అవునన్న దాన్ని కాదనిచెప్పి సమరిస్తాననిణ్ని 

యూ రమఘునాధభపండితుని ప్ప కెజ్జి యితర శాస్త్రాల లోవున్న పండితుల 

డ్ లాటి స్య్వాతంత్యం కుదురదు. 

న్ శో లాపీ లో న 

పసనుతం గోపాలశాసులుగారు యిశరళాసాలలొ పూరవండితుచె 
వ్. అజ గొ యనా షి రా 

క అమా చర్చుంలో మహాసము (దులు. సుబ్బన్న శాస్తుల్లుగారో సా 

చామెక్కశ పూర్వపక్షం తుతు కొన్నారో ఆనందర్భంకూడా యీ మహో 

నము _య(డికి ఆంతు తెంయనీ నంత (ప్రత్లావిశోషంకలవారు. యీలాటి 

వారినిగూర్చెై నావంటివాండు, [వాయవలసివ చట్ హొిడిపొడి మాటలు 

పడతాయి గాని ఆఅగలు వుపయోగించతగ్గ మాటలు పడతాయా ?౩ అయినా 

యేవో (వైాసినందయకు విద్దుడ్లోకం క్షమించాలి. 

వస్తుతాన్ని రెందుమాటలు వాస యిక ము గినాను. ముగించడాని 
wr 

కేముంది +? మయొవండు సుబ్బన్న శాస్తుట్లుగారి పూర్వపక్షం అయోమయప్పుం స 
ot 
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వో 
& 

we వ. we wey శు అ ఎల్ల ఈ శాఖ ఆ ఖో ల | 
స కానే EE సలల wa WY dh aww స Ws ఒడ hes hot awh సీనే 

wm 

సి 1 జాయ్ అట్ల న గ 

™ Mu wee Wem ౬ గ్ శ అ WN స 
+ Wat hot wl shod నో rat సత ఓ wh ow 

he 

జ స + vi Cy ళు (S రో త్ర అంట se wr rad 

CROP AE TTL టం గో POA Wa సం Hii Ch a erat wh Gye py 

ఖః 

ణ్ బటల, 
వ పల ఆఆ పిత కే అత ల టీ 

న st 

జ వా ai క్ట ర్త ల శ ఇ & ఓక tn ళ్ 

ఫి i లే ఓ లీ ఫ్ 
శ్ర ei శి 

సో ఖ్ షు అ * 

wii. Fe Fle Cr Beg ve Wi ren pore 

నిదాదిగుంది.వొని కొంచెందోపికపటి ఉమరంంచు వలో 
tu కో గ్ er nwt ఫ్ se MR AY ead అసలి భీ ఆ జీ వ వ wn be జు క్ల 

wed 

ఆశంకనీన శిసుంది. పృరాశాలో శర్వ్శరా దిమాడాలుగు్నుకిు SESE Ee 
‘ ag mm grey 

కమ 

Cana టా 

వివ్వుడం కరిగించనుకోండి. ఆయనమా (చై యేరాడ Wests ముఖర్జి కలగ 

లైన ఆరేపలి క  కాస్తులు గారిదల్ల కూడా Se తూ వొ ప్ర లయ జువిష్చె 

గాప్పషాప చారు కృష్ట శాణుజ్వుగారివన్లి రానబసిన 

కొన్నివేల పరిమితిగల అవ్వువుత్రాన్ని భయపడి యిన్ప్చేసినట్లు చెబ్బు 
కోవడం నే నెజటుంగుదును. యిప్పుడు మనం మంతరెశాస్త్రసరిజ్ఞ * విదా 

రించి నంతోషించడమా కావలసింది 2 గోపాలశాస్తుయు గారు జిన అరా 

రాన్ని నిరసించడమా ?.....ఆంమే, దేనికే ఇుంటుందికాబట్లి దాను 

ఆతోచించవలసిం దే, దీస్నీ ఆలోచించవలసిం దే. మహాపండితుల్హై చృండి 

(బహ్మహత్యకు సిద్దమయినారు కనుక గోపాలకశాస్తుల్లుగారు =దవ్పట్ల 
ళు , న అతు. బ్ పన. 
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యూమ్య. అయితే వూరికే ఆయనకువుండే (పతీతిని వట్టి సుబ్బన్న 

కా నాను “రజ్జుసర్పవ్రాంతి” గా హాడిలి బేశారె. వాక్కు పడిపోవడమే 
అరి ఇఒ క్ష డొంంండా చంమంగా స్వర్గతులవడంకూ డా తటసెంచించేమో అంటారా ? | ఖై 
wae గోపాలశాస్తుబ్దుగారు దూష్యులుకారు. పాపం పుణ్యం పరమా 
తయ్మెడెచ దమె౭లుడ. మనకు ముఖ ౦గా కావలసినది సుబ్బన్న శాసుబ్లు గారి 

eur వి Ee Fo 

జూండేచ్య ప్రసంగం. ఆది నికుపమానం అనే సంగతి ఆనాటి సభవల్ల 

చేంింది. 

యా నుబ్బత9యా న్ని మెప్పించినవారు కురుగంతివారితో వకరు 

పుంచెవారంటూ గురువుగారు నెలవిచ్చేవారు. వారిపేరు వేంకటరామ 
+ నం నా గ రొ అర్య బబ దా “ద mR నాడో ఉద్య ఆ లెపుబగారిని. విన్నట్టు జ్ఞాపకం. తాడెక్కే_వాణ్ణి తలదన్నేవాందున్నూ 
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wm త్న సో ణ్ ల wre అలు. కాంబలర రతా సురరూడాూరు కిఅవాజు దాన్ని జొెత్తిగా భరింపచణిలు* 
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తుపకు చదు అవమానం మరణాన్నికూడా సాకాత్సరంపరయా కలిగి 

నవారు యుదటివాళ్ళిను శోపించడానికిడెగడం 
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తగ శ_ిసామర్హ్యాలు యొవరివొగాని వుండరు, వామహనహాదా ఆ జంమావజ 

యాట ధఏబునుడేోకడానికి యూ నాదాలు ఆధారమపురారు. యెవరు తిట్లు కిం 

వుష్మకమిసారో వారికి అపజయం కలిగినట్లు సుళువుగా తేలుతుంది. 
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రహే మాఢ్యసనం చేయడానికి వచ్చిన వండితులడేది. వాదించడానికి 
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కొన్ని చికి గానే వుంటాయి. తడావారణకి కొన్నిచూపి యూ చ్వాసం 
దుగ నాను. 
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దారితంలో దోకిణాచార్యవఢా ఘట్రలలో  “అస్వు తామా హాల కం 

జరిక” ఆని పర్కినవాండు సావితూ ధర్చరాడా ? వురివదరా ఇ ధర్యురాపో 

కడా పాండవ విజయంలో హిడింబవాలూకు జతిజనంలో రాషనసుంచెవ క చో 

కాముచూనవం కలవా యు ధర్మరాటొ రూపెంత్ విచ్చు ఆ ఆబచ్రం ఆడిగెట్లు 
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ధారతికధా సందర్భమే కొరిగివున్న శుకిత దాండిచ్యుం రోలవారికి ఇద్ర 
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తల్ అట్ ay; శి ఈల తప్పుగా తో౭ంచితీరుతుంది. ఆలాగే మురాతినాటకంలో వాదిన్ని పరాము. 

డుస్నూ యెదుటంబడి యుద్దంచేసినట్లున్నూ ఆ యుడంతోనే వారిదూండు 
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నట్టున్నూ పుంది. నాటక సంపిడాయం తెలి తబ్బ ఎబవిన్న్ కేవలం 

విిద్దంగా తోంచరమానదు. ఆలానే పిధావలీ బిముమ్ను నాటకంలో 

గదుడు (క్రీ కృష్ణమూర్తి తమ్ముంఎనక కొడుకని కరల్నింపబడివంది. ఆయీ 
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లుముగ్గు రును అన్నదిములవావివారుగా వుండడ మేఅర్ల మో, 
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తండీ? కొడుకులవావివారుగా వుండడమే ఆర్ష యా, ఆతోచించవలసివుం 
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చలంచుకొని వాతి స్వ్పసంచి విడుస్తూ వున్నాను. 
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పుండరొ ? ౬ చేయి మందిలో గచుషుచే వెదుకంవరాడా పినిచోల్మదీ కరన 

చాడు పుందడయహాడనా ? _అముత్యాదివ హాహించునగొవాచి,. యయాలటాటి 

ఆభూతికల్పనలా నాటకాలలో చాలావున్నాయి. ఆలాగ ఆయాకముంం 

కల్చించదాసక కారణం కొన్నిచోట్ల ఆంర్యాన్ని తొలగించడానిఎన్న 

ఆని వొడకడుచుంది, కొన్నిచోట్ల అచి యిది రామండా ఆ వము సహార 

అగా నే మార్చినట్టుస్నూూ సూలదుపషికి కనపడుతులపం. డానీ మరికంయంలం 
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విచారణచే స్తే సంగతి సంచర్భాలు తేలుతాయి. [కుతపాండివ్యం మాత్రమే 

వున్నవారికిగాని, నూటికి ముప్పైఅయిదు వారికిగాని నాటకంతోపుంచే 
కల్పనావిశేషాలు బోధిపడక, కపి కధతెలియక పాడుచేశా డనుకుంటారు. 
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mee. జో అమ్ న చ వై జ్యా త జల్ ఇం సాటి అగో 
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ఖ్ న a లో శ స kg OM తు ఈ లేల ఇజ్ వ ఈ ఆబటయనుండీ ను క్కు. దము రం బప్పుటికి మృ్యిమవుగాం చిచ్చు 

కొన్నారు. తిరిగ్ ఆ పలల అడగడంలో 
ఖలీ 

యో 

పూర్తి 
ఓ నీ లన్ జో ఇ అలి ఖీ జ 4 నో ళా 

దోజంవుంది. ఉపి ము టూ కిమ్ ౩ యుచో గరుచగెయారోక్ి చింపి 
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జూస్ న జనో ఇ wa జ్ ఇ ఇట్ + egy, ఫా Tr Ow. TTI INT పం అలం "6లో కొంత 
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3 
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cts § 
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హలీ అలాల Dy Wd { 

డమే. పావయ్యశాస్తుఖ్లగాము డాన్ని కనిపెట్టి “యూ యన4కోధారం రగ్గిందే 

వపృపాయం యివికడా అని యీ యు కిచశాలు, కాప్పైంలో వొెంపవఆనవేనా 

పాప య్యశాస్తుబ్లుగారు గోపాంకాసట్లుగారితో పోరాదతారడూరాని వేవంలో 

గోపాలళాస్తుద్దుగారు లేశిమున్ల్నూ పనిచేయ వచేమునదా ? తక్కైెనదల్లా పుం 

డంగా పుచ్చారణ లోనే అదనంగా సగారవషయంలో తప్పుపట్టు కుంటారు. 

ప్రస్తుతం జరిగిందిన్నీ అచే. వరవేళ “గోపాలళాస్తుల్లుగారు మహామంతి 
వేత్త--మహావిపిత-. ౪మాత్ర)ం వేనవాక్యాన్ని సరిగా ఉచ్చరించ నేబేకపో 
యారాఇ"అని కొంద నీకి శంక కలగవచ్చును. ఉచ్చఏంచచేకేమి:ఉచ్చురించ 

వుంటారు. పాపయ్యశాస్తుల్లుగారు సరియైనదాన్నే కాదంటాడ, రావం'పే 
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సెముర్చిం? పడెగేశ క ఆభాగంరో గోపాలశానులుగాదికి పుందా * “నహా 
మ 

రర సరం వితానాతి్' కదా?  ముంటు దురు 'చ్రైశంపుట్టిన దెవంరికి = 
FT) లు స్వ 

గాక ష్య a ఇ జో “wr a... 
N టుకొడతుయుగొ శ న్ ను కల Ney జ ౨౩ శ్రా ఇ చ dito? చి అరం దురు ద్ద్లశి లపుట్టడం ద పాపయ్య స్తలం 

గాచిడి. వీరు నిజానికి ఛాందనుతే అయినా ఆ షడ్డర్శన మే తను దోడించిన 

న్లుయింది. యథార్హం ఆతోచి్ర వారున్నూ మహాసుభావులే వీరున్నూ 
మహానుధావ్పలే. 

సాయాన్నతోకానికి యీ ధోరణి వనికిరాచు. రాంబట్ట యెంతవారె నా 

జయాపజయాలకోసం కొంత సెనుగులాడడొం తప్పమ. యీ "పెనుగులాట 

పూర్వం సర్వా సమ్మతంగాపుంచేది. ఇది యా జన్మంట రోశేకాక వుత్తర 

జు లో 

జఆన్యానిరరా్యా తా ల శ్రాహార్దుంయు (టై మషథభగం9ంథ థ్ 

ద ర) గాది తండి (శ్రీ హీయండుగారికిన్ని ఆయన బావమజబందడికిసీ అ జరిగిన ప 

జాడోవపవాదాలకు సంబందించిన యితిహాసంనల్ల మనరు తెలుస్తుంది. వీని 

యందు పూర్వపురాజులకు యెంత ఆస క్రన్ని ' తేకపో తే... 

““బనులంగొట్టించి తువ్చట వివాదపౌథి గెడడిందమభట్టు కంయచుతతాోే 

అనే (గ్రనాథునివద్యపాదం మనకు ఆవరపాతి) మపుదము.దా ? 

చొనాథులతు ఆంధఫంతో నలో యి (వా సెనప్పుటిం న సామా 

WIE TC గాడడిండిమ భట్టు సంస్కృతంలో జయసూచకమెన కంచు 
mI 

ధర్మాయ రూపయుస విరుదచిహ్నం కలవాడు. గ్రునాయు మ తమి సార్వ 
అలకా 

గామ దబిమువాంకితుడాయె. యీ రెండుచిహ్నోలుస్నూ రజోగుణ పుథధానాలే Ww చం ఉందా ందయిు (గా న్ మూ ఉందటం ౮ త న నం. ఇఐ (ఎ 

ఆవడటం చేద ఎరివతిఎల్న వాఎవంమడి లది. నాటు ఆఎయుఎచాండు. ధరా 

శ ” Pea నా న Pp (1 

అగెట్లించాంయడు. యివ్నటి నాగతవం అందుల కల సలు పిచ్చివాదా 
చ 

అడి షు ని ల్ల a ఇ చి అల అజో న శ జో 

అతు. “తరం చట్. ఈ. ౨౦ తాం ఎంజాప్రుచ్చు రంగ సా SSO 

జ Pre మ పై సముసీలే జ జ అ నో 

0 యుంతగానో  పోటాదువవపందటూ కోడం బలటునబదయుతూ పుంచె 
గ్ Ca రం (య ళు 

జలే త్త “వాస్ _.: చన జా wi 

ye చ దుప్పటి వారు తేశుమున్నూ యుతువలొచు. అదె ఉదరనిమి తం 

నత అ వకు 
అలో ఆజ్ దం యమం 

యు 

గా స్ ంంటాచు. కొంచచు యమేవనగించుకోవప 

ch 

బక తచభూలయుమదూచులువాడా (తానా సారు. అయితే యూ పండితు 
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లు ఈ స జ న్ భు a ur ఆపుటి రాజులను గూర్చు పండితులను గహాత్సిన్ను గురుముఖత 

విన్నమాటలలో డ్రావః మున్ను 
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పున్వాను, ఆల్బం న్న ర్క yoy చతల చలు 1 రల అ Ashe 1 oe Fe అలో ఆనే 

గో కం Cy Pr అట్టి షో “oy క్యా 
నుషుం సరాంసి భోరు సిద్దచే అ ను ఈ ఇం ఇ అ డోాసపుందిె. ష్స్టాటి hs సేలం ioe I ఓ 

రష్యాతో జరుగుచున్న నామ్వడాచం లోకి డేయుతుంది. అంతలో యింతే 

పిద్య వచ్చినవారు యిప్పుడు వేలకొలందిగా ఉన్నమాట సత్యం, అప్బుట్ ప్రల 9 లీ 
teh 

ta 

విద్వాంసులవంటివాళ్ళ మాత్రం జేరు. చూడండీ యిబ్బుటివారి పాండిత్యా 

వక చోట, “'మహ_స్తరణులు"” అని పడడానికి బదులు “మహా స్తర 

బులు” అని అచ్చులో దీర్హంజడింది. దాన్ని సవరించుకోవడం చేతకాక 

వకరు “గొప్పదైన ఆసనము కలవారు” ఆని అర్ధుంవారాసియున్నాము- 

యూ అర్థంలో లేశమున్నూ యోగ్యతలేదు. “ముహా _ తేజస్సుచం, చెరు 

ఇణులం _ సూర్యులు” అని కవి తాత్పర్యం. యీ తాత్సర్యాన్ని (గ్రహించ 
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సగహాం పగలుగుతారు. గాని ఆ వ. పడే సత ఆది నాథ్యంకా తత 

1చాయనక్కలణ చేదు. యింకొకచోేమ._ 
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వుల కన మున తం అనునది మహద్వాచకముగాన, దానికి 
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చున్నాను. కృతజ్ఞతా (పకటనానంతరం తలవని 

వెళ్ళడం తటస్థించింది. అక్కడ నదరు గంగాదర రామ 

శానులం7గా 



పిఠాపుక ప్రభువు లేటు శ్రీ గంగాధర రామారావుగారి కథలు ల్ 

జచిగించని విన్నా శ్ మన్నారు. అసరే జరగలేదని శానులంగాతు లిఖించి 
అఆ ఖో? 

వున్నారు. మాగా్నిమంలో వెలంవారు పలుపురున్నారుగాని వారిలో నా 

కన్న వయస్సు మించినవారిప్పుడు వక్క_రున్నూ సజీవులుగాలేరు. నేను 
వారినే సంగతులు (శ్రీ మాతండి9గారి వల్లనేకాక మాపూళ్ళోవుండే వెలమ 
జ అన జ చ్నా గా శ అద వ్ లాస్ క PE బృ?” పృద్దులవల్లకూడా విని వున్నవి. మావూక్లో జరిగిన లఅక్ష_యేధై వేల 

వాదమే కాదన్నారు శానుల్లుగారు. దానికి ధుండిగారు చెప్పిన శ్రీరంగంలో 
అజా 7 

సంగతిని వుదాహరణంగా చూపివున్నాను. ఆడిస్నీ సత్యమెవుండునుగాని 

మా గ్రామంలో మా వీధినే జరిగిన లక్ష-యేభ్రై వేలు “విభూతిర్ముదాక్ష 

ధారణమున్నూూ” అసత్యం కాదేమో అని యిప్పటికిన్నీ నాకు సందేహం. 

తమ్యృగృహాసు విషయంకకాడా శాసుల్లుగారు అన్నధాకరించివున్నారుగాని 
pe డు గా లి 

కలో అట ఈం వో ధా గ్గ గ్రోల అది తగినంత యు కడియు గంగా కనుపడడంలేదు. ఆయన్ని (శారాజావారు 
అణాల PRES 0 | 

అవి అటి 
అవమానించర నేపో తే ఆయన మనల్లుళ్ళు (శ్రీ రాజావారి పషయంతో కొం 

దబు రౌడీలతో దౌర్తన్యాన్నిచూపడం యేలావస్తుంద? దాన్ని వస్తాదు వారిం 
గో ల నాం అతు అబన 

అ జో జాస్ షే ఖు ఉగ ఖల 

చడం యరావుస్తుంది? యీూవిషయాన్ని పురస్క_రించుకొని కమ్మగృహన్లును 

యచేయించడం యేలావస్తుంది ? ఆయన ఛై దులో మృతి 

దన్నుంఆవజరు సచ్యయెొతేకావచ్చునుగాని, తక్కి_నయావతడ్తున్నూ 
Os i అంజన 

జం అజా ఆ ప Oy జ్ వ. అం nae జస లి గాలం రూతు సనొారర విపి ఏసం అదు. శాస్తుల్దుగా రగా శాయాడువా 6రొన్ 

వారుసగ్నూ ఆయాసంగతులు వినేవుంటారురాని చూచి 

ఏనికినిబట్టై శారు సవరణను వుపపాదించిఐున్నారు. ముని 
నా జ ణ్ వా 
హోయించెముందని నసం నమస్కతులతో సీసకరించివున్నాను. శాస్తుల్లు 

గూ రాశగారిగి గహార్చెన సహాధ్యాయిత్వం యొువలైన విషయాలమా 

“ఒటభట్రాజన్నా ఆనయ వమిమయం అసత్యమని (వాయడానికి రారణాంతరమేమేనా 

వండి పుందునా ఆని నా కిప్పటికన్న అనుమానమే. ఆ విషయం నేను. 

శతధా ఇదడానరిశా ఎని దాసిందికాని మజొకమాదిరిరాదు. సహాధ్యాయుతో 

జుతొకరో అన్న విషయం చేనే గంశయిస్తూ వాగిసివున్నాసుకడా ? వారి 
aan) ఖం ర ఖా టు స్రుట్లుగారున్నూ (వాయలేదు 

౦ మన డేరా ఆఅనుగోదాలంపే : ఆయిోీచరి[తలు పలువురనోళ్ళతో, 
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భి కషం రం bt 

శ ఈతలు ణో అట్ ఇ"! వా9ంకల్లో యెవరో కాదంటే వాదం సెట్టునంబానా ? పెట్టుకొడేది తేది. 
మావూళ్ళోనే జరిగిన యింకొక (సి వారి చర్చను కొంచెం పుబిక్ 
యూ ' వ్యాసాన్ని చముగిసాను,. 

OE + 

మా కడియంతోపవ్పండే (గామ దేవత రలంపచ్తేయించవలనసిలవని 

రాజావారు తాణాదారు తాండ9 వొండయ్యగారికి ఆక్హాపించారట. కొన్ని 

మాసాలు జరిగాక రంగుప్తిస క్రిషచ్చింది. యేకారణంచతనో డంగుషపయిం 
చడము జరిగిందికాదు. దానిమీద రాజావారు ఠాణాదారుగారిమ్(ద కారాలూ 
మిర్యాలూ నూజుతూ వున్నారట. ఆకహోపం చూచితీరవలసిందే కాని విని 

ప్రా నేవాతలవల్ల అవగతం కాదని చడువర్ణు తెలుసుకోవాలి. అట్టి సమ 
యంలో యెవళ్ళు గాని కిక్కురుమనకుండా వుంటే కొంతసేపటికి (శ్రీ 
నృసింహుమూ ర్తి కోపంలాగున దానంతట అదే చల్లారుతుంది. మళ్ళా 



వీఠాప్పుర పంభువు లేటు శ గంగాధర రామారావుగారి కథలు ర్ 

యెప్పుడెనా డగ్గరవుండే విదూషకులద్వారా తమ కోపాన్ని అభినయింప 

జేసి వారిని విాళఇషించి నత్కరించడంకూడా వుందని విన్నాను. ఆకోపాన్ని 

నిర్భయంగా రాజావారియెదుట అభినయించి బహుమానాన్ని గంహాంచిన 

రామభొట్టుగారి స్ రిప్పటికిన్ని పిసిద్దిగా చెప్పుతారు. చెప్పేదేమంజే శ 

అలా వారాలు మిర్యాలూ నూరుతో వ్యండంగా వక సీయోగిగ్సుహ స్టు ఉద్యో 

గాది సంబంధ లేశమున్నూలేని కడియం కాపురస్థుడు యేదో తాణాదారు 

గారి తరఫున కొంచెం సవరణ మాటలు మాట్లాడడానికి వుపకి మించే 

టప్పటికి ఆ ఠాణాదారుగారిమీంద వుండే దూకుడు యీ సంపన్న 

గృహస్టుమీదికి వచ్చి వూరిపిడుగు సామెతను జ్ఞప్తికి తెచ్చినట్లు చెప్పుకుం 

టారు. ఆయీ కథలలోవుండే కోపపుసంగతులు వగయిరా మన మిప్పటి 

నాగరికతని మనస్సులో పెట్టుకొని చదువుకుంకే హృదయంగమంగా 

వుండవు. అధమం వక అర్థశ తాబ్దమైనా వెనక్కా వెళ్ళాలి. ఆఅంకే యీ సం 

గతులన్నీ ఆనకట్టకు పూర్వపుగాథలు. ఆనకట్టకట్టబడి రమారమీ నూరేండ్లు 

కావచ్చింది. అప్పటికింకా “నావిష్టు 8 పృథివీపతిః” అనే సూక్తి అమల్దా 

నేవుంది. ఆప్పుడు రాజాగారు వచ్చేరంటే విష్ణుమూర్తి వచ్చిన్నప్టై గ్రామం 

యావత్తు తల(చేవారు. రాజుగారివల్ల సమ్మానింప(బడనే అక్క_అలేదు, 

అవమానింపంబడితేకూడా కొంత గౌరవంగానే లోకులు భావించేవారు. 

యిందులో అతిశయోక్తి లవమున్నూ్నూలేదు. రాజుగారితో యుమాతి9ం 

మాటలాడటం తటస్టించినా ఆదే మహమే్మేరువుగా భావించేవారు. ఆకార 

ణంచేతే ఆ గృహస్టు (ప్రస క్తిగాని పిస్పక్తిలో దిగి కొంత అవమానం 

పొంచడం తిటిసించించి. కాని, విశషమైన అవమానం వరకూ రాలేదు. 

సామాన్యంతో తేలిందని చెప్పుకుంటారు. యంగా, లకుండాను వేంకటా 

చలం అనే నాస్ [బామను సెంస్తానపండితునికి నంజంధించినవిన్నీ, దివాన్ 

జాడజేశివు చెలమయ్య్యగారికి సంబంధించినవిన్నీ, దిగవల్లి శివరావు దివాన్ 

గారికి సంబంధించినవిన్నీ, మామగారు శ్రే యినుగంటి పంఏకాశరాయణ్ం 

గారికి సంజలధించినవిస్నీ, గాథలుచాలావున్నాయి. అవకాశాన్ని పట్టి 

అప్పుడు వొస్తాననిమనవి చేసుకుంటూ ఇప్పటికి దిన్ని ముగిస్తాను. 

దా 



బం లో దీప కోనసీమ లి అయినవల్లి అణ గారి ందుకాప్పువ్యైలు. బులుసు 
అలి # గ ఇ? pa కు అచ్చుయ-గారం జగర్భనిదిపిద్వా-ంసుల త. తెండిరిగారి 

వ్ 

న్ స్నా స్థ గ్ ఈటల అ లబ అ క్ + క 

వత వేదశాస్త్ర చెంచచమముల ౨ గగ టో టం OA ఓ సితుదూయమయాచల 
ఎకో 

మునూ పకసిద్దిచిందిన పొలణ్యువురుసులు.. ఆను. బులుగసువాతి వంశము 
* a శం + గో: ు' ప 4 జు నాన్ ఇ | య శక అటి తే wean 
“బటుసనుల ని తనవిగా ATE boas tote Wid పల sid మును ఇ లేదు" teas నోటు 

భు యులు హీ 
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తకు గైాన్యయైనది. ఆందులో అ బెచుుయాటిాటు గనాచు ఆగరనయ్యిలు. య 

Fe ఖే జీ జ” అటే ల్లా * న క 

నగరగణ్యులందామం bo ఆ చంద్ శవా శక. ఈ జ 

శ్ ఇ న ™ అన కో స ఖ్శ సఖ స్ అలో pains నో జ 

జగన సవా తపసా Sr eg రయ శం కరకాం మం సశ నుయోాజాలు 
అత nar: లో శ EE ఫి 

అజ. ఫూ రజల జలా గో ' 2 “1 ae cl % కో si ( 

rie స టం TE ఆంరయయదము, రొమిలి అనరు బెం అఆ నాటటం చచొాలం గో 

నప్పటికీ బిస్తుతల మనం woes ey కాకము యాట గాచిని 

“హార్న్ కాంబట్లి ప్రిని అగ గ్యపదింతో వాదదతదల అంటది దమం వను 

కుందాం. “*వతానా ము వ యా సోమయాజటాలుగారు ఆపాం 

డరీకాంత్మశొతిమై అగరులడే యుజ్హా చన చేయించడ చు రాకకండాసంయం 

గాకూడాచేసి చిరకాలం జీవంచినపుణ్యమూదడ్తుంరై వున్నారు. ఆయాచేశంటో 

వుండే పెద్దపెద్ద శౌరితులందబుస్నా వీరినప్ట దివిటీకింన దీవావే అని 
చెప్పుకోవడం న్ నెలుగుదుసు. వీతిచేత చీవా దు కనని ఇ బతియు నదిని 

చెప్పుకోవడం నేను స్వయంగా విన్నదే. నా rs మీరు సిజీప్ప 

వీరి దర్శనభాగ్యం నాకు en చరితగిమారర్గం లవ 
ఆనంచించడం తటస్త్టించింది. పీరు తెండిగిగారివలె ba రి | 

గాని స్ముపతిగిహీరలు. అట్రయు్యును తృణీకృత(బహ్మా పురండరుబు. 

తండ్రిగారి న్నపత్నిగహీత కృత్వాన్ని గుటీచినగావలు కొన్నిపున్నాలయి. 

అందులో వకటి వుదాహరిప్తాను. వకరోజున వువయంఎ గఏమ్ముం జం 

కతూవున్న సమయంలో వీరి తల్లిగారిని తండ్రి ఆచ్చయ్యగా రు “ఈవేళ 
శాకపాకా చేమిటి” అని పిశ్నించేటప్పటికి ఆమె, కర; ఇక్కుర్హ లు 



(3) వెంకప్ప సోమయాజులు శ్? 

పులుసూ ఇతిఛావలు కూరానున్నూ, అని జవాబు చప్పినట్టున్నూ, దాని 

మే6ద అవ్చయ్యగారు ఆవిడ థావాన్ని గిహించి నీకేమా(త్రమో ధనా పేక 

వున్న టు గా తోస్తూ రావృుంది అది యొంతవజుకో వక కమాటుబయట పెడితే తెచ్చి 

నక న స | (ప్రయత్నిసా నన్నట్టున్నూూ, ఆ పట్టాన్ని ఆమె గుమ్మం 

ఆలకడానికి నీప్లతెచ్చుకొౌన్న నిలువుచెంబుచూపించి దీనెడు వరహాలు 

తెసే చాలునన్నట్లున్న్నూ+ అప్పుడే ఆచెంబుచేతంబుచ్చుకొని తవ్చయ్య 

గారు దేశాంతర గమనాధిముఖురై కొన్ని ప్రయాణాలమీ(చ _వాదరాబాదా 

చేరు కొన్నట్టున్నూ అక్కడ వక బాగిహ్మాడు యజ్ఞం చేన్తూవుండ డగా కాక | 
భా 

రాళీంపంగా దీరా యజసమయానికే అక్కడికి వెళ్ళి యజణ్జళాలల్ ses వెళ్ళి 
డో ట్ ఫా 

నటుస్నూ, అక్కడ యేదో ప్రాయక్చి త్తవిషయంతలో (శాతులలో ్రైతు 
og 

లో 

చుం వివావవచ్చి వాదించుకుుబూవుంపే, యూ అవ్చయ్యగారు కలగ జను 

ఈశ 

కన యిడమిళ్హం” అని ఖండించి చెప్పినట్లు సూ Ss దానిమీద వక శతి 

నిస్నావకడిగా రయ్యా నివు కస అట్బో! సచేమో బులుసు అవృయ్యు 

భకయిపోలమునావే అని సోలుంతంగా  మాట్తాచటబన్సుటివె  అవృయ్వుగా మ 
గా హా. బి 

అల్ అటో శ ~ ఇ En ఆటో రో తాతల? we 

“ఆరాగోఅనుకోండిిఅని జవాబు చెప్పినటుస్నూ, తుప్రతునకు బారి వారు 

wi" mg, అయి il ము హా ఖో ము 

ముంభయునాలు చూచువొెని, ఆచ్చ య్య గాడ అని స్పరపచటప్పుటి3, ఆచ్చ య్య 

శారని టా విపారంగా గౌరవించి, అప్పుదు గోలకొంద 
శో 

ము... 'దెవద్రాహా శ్రైణాభరిర్త డున ఎం మిడ్డి చి ఆనికు( 
ర! 

ఎ ఓ 3 % ew Mm 

ఉంటా హరు Torr మ స పన్న పెిఎచటప్బటికె వారుకరరూడా లుదె 
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1; త్త 
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క్క_లిగింది. యేమైనా వారికాలంలో నేనుకూడా వున్నానని గర్వి_చడానికి 
మాతం. నాకుకూడా అధికారంవుంది. యీ విన్నమాటలమీ(దనే వక 
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రాజసభటో పిచ్చాయి అభినయాన్నిగూర్చి మాట్లాడవలసివచ్చి యీ డింది 
వదా-౦ చేను అవ్పంగలిగాను,. 

Gb గీ. వేదమున కర్ణముశను | జెప్పం బృధిపియందచు 

బులుసుపాపయ్యశాత్రి కే పోలుంగాక 

అధినయ మొనర్చి పండితసభలనెల్ల 

“హాయి” యనిపింప నొక్క పిచ్చాయి తగును. 

యీలా పోల్చినందుకు ఆ నభలో పండితులు సమ్మతించక మామీ 

దడి రచారు. ఆ సభతో మాగురువు బ్రహ్మయశాస్తుల్లుగారు కూడా 

వున్నారు. మామిదికి లేచినపండితులకు సమాధానంచెప్పి మా మాట 

నదుము నిల్చుకున్నాము. యీ విషయం యెతటి(గినవా రిదేశంలో యిప్పటి 

కింకా వలువురుంటారు. యింతకన్న యీ విషయాన్ని వి _స్పరి స్తేేరామాయ 

కంలో పిడుకల వేట్తాటి”గా వుంటుందని వవలుతూవున్నాను. పుధానం 

a 

పాపయ్యశాస్తు)లవారి వాజ్మాధుర్యం సం గీతం వంటిది, అభినయం 
ణో “4 న అసె 

వంటిది _ అంతేకాని “ఆన్సే చూస్పినషే, వషే ! చెవుడషే: అమ్టాగ అన్న 
తమి. 

దయుమిెే 2 విస్పావరులవారి - బుణినష 1! యా విస్పాయి కిస్పారు శే కి 
wes లు 

రంటిదిరాదు అన్నది యిక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసినవిషయం 

చాడ్మాఘర్యం యిట్రివని శాస్త్రమేమేనా రాదా? వ్యాకరణం, పూర్వమీ. 

మోూంస యింకా త య వచ్చునాయె, యిక ఆయనకునాటి _._ 

లోకంలోనే కాదు స్వలలోకంలోనే అనుకుందాం -- యెక్కడ దొరు యప 
రుతుంచో ఆలోచించుకోండి చదువరులు యిన్నిటికన్నా సథారంజనకు. 

భుర్యం ముఖ్యం. ““ వినా గోరనం కోరసః వండితానాం ” అని 

మనారిచే అనలేదు. ఆభియు రులు. గోరసనం అంఆే వాడజ్యాధుర్యం. ఇంత 

వాడ్యాఛశర్భం కలవారు కనుకనే నే పాపయ్యశాష్తుి స్తుంలవారు మహాకవిన్నీ, bn 

సంగత సాహిత్యపారం౫;తులున్నూూ, మవహాపొరాణికులున్నూ ఆయిన 

ల్ న ఆల ఖీ. జ ఈట్ ~~ జారే 4 sy ను 
కమ క్మజ్చమూ 5గాదతోషససాడ వాచోవవాదాలు వచ్చినప్పుడు తోకులకు 

నోఆ పాతులు కాగలిగారు. పా పయ్య వాసులుగా రికిన్ని శీకృషమూ దిగాది 
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క ల NT le Date hie TR) oe pm స స Oe Shot Wr ల ww WETS TP 
లీ 

ome ప్ల ణా భమ & ఖు ఆజ్ఞ టీ స జ py ష్ బ్బ ప సాలు అట ఆ 

స్ట నె చి జీ Hse a కలలే bers Sa rad why FT శ sh Wager att ad mar wre Wl జట శ సీటీ 
బ్ర స్స 

అల్లో అనో 

# క్ు ణి 

నో re TSO డఉగ్ను క్ు " “ 

he te 

ఏక గామ ఆ Ey Tee య 
అలనే జీ 

మ్యిపష్టమూ్తిగారికన్ని మన వాజి శాస్త్ర ్రయినగాతికెన్ని. వద్వావషయమంలో 

ధిన్నాభిపాంయా. లుఎదూవస్నువంలటు పాపయ్య క్వ్యాాలుగాతికి. విచ్చిన 

వదింకృషమూ. రినారిక ల్ని. మద్వ్యుటుగాని చు యైనా. పునర పతాకాాలలో 
౬3 అలాల లం 

అధానంగా వపసిచయణడంవిల. ఆ వపిషయలలో వొబయుశాసుంలగాలిం 
fen ళ్ సంగీ 

లొక్కుతారనడం సత్యదూరం దౌడు. తార తవితా పష 

యంలోంగాని, వంగితపిషయంతోంగాసి అంబు వా మయమే రేనివాచు. 

| తో శ్ WN ww 3 ల్ 
కాంబట్ర యమ్ సెందర్భజ తో పీర్రిక్ వాతి చారిఆమబమ్యు అర్ర అనన టో జయ నమ్మ. 

లేమ. కృష్ణమూర్తి రగాయు మిఠతాజ్యరపు నేం ల. ప వరస్పుడు తు వింాయదకయు 

నిర్ణయములో సెంస్తానపురోహి కులడ్వారా పాపయ్యశాస్త్రి ంలగారి నథః 

కరిద్రామనే కుతూహాలంతో డదాపయ్య శాస్త్ర ్ యంలుగాం నిర్ణయానికి వ్యతి 

కకం పురోహా తుడిచేత వావంపచేయడానికి పూసుకొని తాను కవి కనుక 

ధర్మశాత్రశ్లో కాలు తదనుగుణంగా. హాతరాటారు సంపుటాత్ల్తో యెక్కంచి 

రాజసభలో కనపరచేబప్పటికి శ్రీ రాజావారు పాపయ్య గాన్తుల్లగారికేం 
ఉక 0 ప ఆళి Baus 4 

ప%భూ క (శ్రీకృష్ణ నాహాయ్యమండి” ఆని శైషగా జవాబు జమ: రు 
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దానిమీద కవ mn re Ss a. జిల అకు నిమి ఎ్రిపమూర్తిగా దు పాహపయ్యళ స్తుల్లు గారి బరును ₹షిసూ 

మహాప్రభూ: పాపుండికి కృష్ణసాహాయ్యముండ”దని జువాబు చెప్పేరంట. 
ఇ శాప అ జో - 

అంతతకరూడా పూరుకోక కుమారసనంభవంలో శ్రోకాన్నాకదాన్ని యె తి 

కొని (పస్తుతాని కనుకూలించేటట్టు అర్ధం చెప్పి కాళిదాసుకూడా యిదే అభి 
PL) 

ప్రాయం కలవా(డని చమత్కరించినట్లు చెప్పగా విన్నాను. యీగాధలన్న్న 
సాకు తూ. చా. తప్పకుండా వచ్చివున్నప్పటికి (గంధవి సర భీతిచేత స్పృశించి 

మాతం వదులుతున్నాను. యీ పిఠాపురంలో వీ రిద్లణికి వెషమ్యూని 
Ca మలాల 

కారణం (శ్రీ రాజావాకు పాపయ్య శాస్తుల్లు గారికి పద్దెన్మి దిపుల్లి భూమి 

యివ్వడమున్నూ్నూ యీ సంగతి విని అంతకుముందు నునూరు సదెన్మిదేంఢ 
య వా. 

wom, WT uD అలో అట ల pen బి 

నాడు (బ్రా కాకర్ల పూడి సంస్తానం విచ్చిన్నమయ్యేరోజుల్ల హే 

ew ఉళి wi జన లో ఇల వలా 
a (తిస్టలీధ్వంసనార్థాయ (వవిష్టం నాయన(త్రయం 

త తై 9కస్తుకృళతార్లోభూ దన్యాద్యాతు భవివ్యతః”” 

అని థావికాలాన్ని సూచనచేసి కాళహస్తి సంస్థానానికి సకుటుం 

బంగా వెళ్ళివున్న కృష్ణషయ్లూ_ర్రిగారు భూసంపాదనేచ్చతో (9) పిఠతావురం 

రాజావారి దర్శనానికి రాంగా రాజావారు రు 500-0-0లున్నూ విలువగల 

సర్తోడుమాతిమే యిచ్చి సత్కరించడంవల్ల, న న తక్కు_వవా(డనా ? 
నో ణి 

లు. ఆలో అలి ఖే డి గ్ లో నా జ తయ 
పాపయ్య ళౌస్తుల్లు కొచ్చినట్టు నాఠరా._ డా భూయ యేల యివ్వకూడదు 2? 

అనే యీర్యతో రాజుగారికి తన గొప్పదనాన్ని చూపడానికి కృషమూరి 
ల డా ఎవ 

గార రాజపురోహితునిచే పాపయ్య శాస్తుల్లు గారి నిర్ణయానికి అన్యధాగా 

చెప్పించారనిస్న దానిమీ౧ద పైన పుదాహరించిన శ్రేషపిసంగం జరిగిం 
యా ™7 

దనిన్ని న్పష్టయకదా * యింకా యూ సందర్భంలో కృష్ణమూర్తిగారు సన్తాషగా 

2 శకం ఇర పూనా? 3 రాక్ ఇ = జ 
చెప్పిన. శ్ర 1రాపురామనృపతే ఆనే ఓ తాన్ని వుదాహాదించి చర్చెంప 

వలసియున్ననూ మనకు పిధానం పాపయ్య ళాస్తుల్లుగారిది కూడా కాక 

వేంకప్పసోమయాజులగారి విషయ మవడంచేత వృపేక్షిస్తున్నాను. పిన 
కాన్నుఫన _క్రమెనప్పటిరీ పాపయ్యశాస్తుట్లుగారి చరితికూడా కొంత మనకు 

Cte = ere aoe అలాటి ey) 

పిధానమే అన్న ఆంశం ముందు వాసే సంగతినిబట్టి చదువరులకు గోచ 
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చర్చించవలసి వుంటుంది. అంతగెప్ప పండితుండుగదా, ఆయన తన 

తము్ము[ండి యందు అంత అసూయగా వుండడం తటస్రిస్తుందా అన్నది 

యిక్కడ విచారణీయం. అయితే యిది యళోవిషయం రౌంబట్ర, తం(డిని 
భాం ళు జో చ స టో అల్లో చ్ న్ కొడుకు సహి-పండు, కొడుకును తండి” సహింప అన్నదిన్నీ లొక 

న త జాన్ క్ ఇడి ee "9 En / తజ ఇల ద్ాని అగో వ బుద్ద లాం. సర్వతిజయ మనీచ్చత అన్నన సతో పుతా౨దిచ్చ త్స 

రాజణజయం”” ఆనివుండడంచేత వక పుతుల్రిమాత9 మె మినపహోయించవలనె 
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చిందికాని లేకపోతే శాస్తుల్లుగారినే సోమయాజులుగారి ఉముులని చెప్పు 

కొనేవారు. మహానదీ పివాహాన్నేనా ఆపడానికి పూనుకోవచ్చునుగాని లో 



వెంకప్ప సోమయాజులు B67 

కపవాహాోన్ని ఆపడానికి పూనువో వడంవెళ్టైపని. -హెదరాబాదా సికిందరాబా 

దాలకు మవ్యవున్న 'పెద్దతటా కం పేరు “వాం సేను పాగరంి. యాహు 

నం టైజాంరాజ్యాన్ని పాలించిన నవాబులలో వాండుకాండు సరిగదా 

నుంతుంలలోవాడుకూడా కాడు. నామాన్య మైన నొకది చేసినవాడై త తామ్ 

చ్చు. యనవాబు రోజులలోవాడో కూడా మనకు బాగా తెలియన. ధన 

దంవ్యాలిచ్చి తవ్వించిన పంిభువుపేరు రాక యీహునేనుకు పేరువచ్చింది. 

యుమనకోవాలి ౩? ఆపేరుతీసిమేయడానికి పంయత్ని స్పై యేమేనా లాభం 

mr కుందా ఇ “వు క్యా ర్యశో లభ్యతే” ఆఅనియిదివరకే వా%శానుక 
అలో 

యింకొకటి అంచటూ యొః౪ింగిందే పుదాహారినాసు. కారికథభాచ కు 

రానను6 డనదగిన నారాయణడానుగారిని యెజఅగనివారు లేుగదా. ఆయ 

నతోరూడా తాటితో దబ్బనంగావెనుక పాడుతూవుండే ఆయన లన్న గారి 

నిరూడా లోకంయెజిగేవుంది. యీ అన్నగారే సర్వవిధాలా ఆడాను గారిని 

యు _క్షమాధంలో "పెట్టె కథ్రాకాలాక్షేపం చేయించే హాంగుదారుండని డాసు 

గారే వహుకుందారు. సంగీతంతో దానుగా రెంతవిజుతో అంతవిజ్లులు 
ర్న వ 

అన్న గారున్నూ ఆయివుంటారు. కాని లోకం యూమాటకు యెంతవజక 

ఆంగీకరిస్తూ ౦దో చెప్పడాలను. అన్నగారగాక9ం సన్నవిడిగా మధురంగా 

= వుంటునుమి దాసుగారి గారం ముదునుగా  +అంపోతారా” కొంత యామి 

గా వుంటుంవె. యిదజున్నూూ యుకగర్భజనితుచే కనుక ఆసృషిక రస్ఫషి 
కా పై ప ఎం చల్లి 

oan] 
నలు 

అ సెతఈలణంలో గాతకస్వరాన్న్ని గిర్మించేటప్పుడు శరిగా రాట చేయా 

లును వొని యాయన గాతంంతో చేయవలసిన నామా(గినికకాణా బొరణా 

యన ఆయన గా౩ంంరో వడవేనేడేచమూ ఆని శారు తోస్తుంది. ఇకహోతీ 

తమ్ముడి గా తరం, సింధో” ఈ సహ్య మూంయకోములుదావా ఉబుము శీమి 

వభ 
ఖో 

నట్లు (పంభుంబ్యడంంమిటి బ్గా ఆఅన్నగాక9ం అంవంతలోన ఆఅంతదించడ మొ 

మంటి యిట సందర్భంలో వక సభదో మక రాంటెకుబ్రవాంతన్నాడటక దా: 

“"యుమంచోయు డానుగారరా | కో కారక డబ్బు పెట్టి టక్క్లట్లు కొను 

క్కొ_ని రానేవచ్చాం. ఆయనవే పాడించనం మానిపిస్త యింకా కొంత 

చవి*చు*+కుంలటాం టు తన్నా౭డని చెపగా విన్నాను. “తోకలో 
Fr wl et 



wD. WD SOE మం మానం సాంతం 

భట 

STN య ON 

తలం GIES, WE WEST COUN 
~ wep, wy ఖు అంఖిట్టో ల్ అ wy ఛౌ we శో న! అ 

కోన నా hike ws ళు ఈ పల ఓ ఆన పం we hh ht అఆలు. al Wied 

ot బ్లా « కా శ 

స్త లీ . 
Sy సం TT గట అ క. 

hw క అట లే అట్ శాట్ ఆంటీ ళ్లు పోల wt Wom 

మాఎరం జుం మి వట్టల చచి అదన్నా తన్ను రానా అం దాత ఎంద 

( ప ణీ We hee జ 

Wal ఆ bie rH దు be అలు 

ఖో nen i we, కలో w ళ 
మ అల న జ Ces య ఖం Ws A అ శం మం ఈం a ఈ 

సల What 

బులమకం అంగ్ంరించారువొవదం. ఇంచుక వా శ్ర మాయతో స్వర జు 

కు ws ఈ జ్ జ ఇల a జ అప్ జ అ ల న శా ॥ ఇగో 
IRE” (డై తెరిం sy వారాల సిద్దా _ర్రి గా బో న యు. A pe 

iy వారివపనే ఆయన అన్నుగారకూడా.. మం కన్య త ల. 

సనక! ఆటను బవాచుణనున మునువొారా!6 ॥ 
Rr Fw | ఫై శ fie 

డోదకపాగంవాతాపిడీరం రకధథమగయిరాలడాలు యెక్కువ లోకానికి చిరజరిచి 
ల రో జ జట్ అట ఇ” ఫు తులై ,వుండడంచేత "పెవ్రపరుకతలిగిపున్నాలు. అన్నగాలోః ఆట్రిడారుగా ఇరు, 

దానికి యెవతేంచేస్తారు ళల దాన్నింబటి వాల్మకిమటవోక ప చీ స)డార వము 

పంియోగించా6డు. ఆమ్వుడు మొదలు యిప్ప్బటివరకున్న్నూ ఆది పలా 

కుడికి పర్యాయవదిమైపోయింది. దాన్నాంబటి నమా బాయగాతిక్ రోల 

వచ్చింది. దీన్నిబట్టి యిదిస్న్న స మర్జసియంగా నేపుంది. రానివ్యులద్ డో 

వికల్చాలకేమి 2 బమిలుసువా దె వంశంలో అంతా మహే పద్వాంసుతే ఆగు ది 
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అగంది. అందుతో వేంకచృసోమయాజు 

కారణ (వపచారణములు గల మమహోావిద్వాంసులు. ఆ పుణ్యపురుషుక్టో గూర్చి 

అంతలొ యింరో ముచ్చటించుకోపడంనల్ల మనం కూడా ధన్యూలం. 
యింకా వీరితండిగగారిని గహర్చిన్నీ, తమ్ములు పాపయ్యశాస్తు)లవారిని 
గహార్చిన్నీ, వాతి తొామాళ్ళు పకాశశాస్తుల్లు గారిని గూర్చిన్నీ యెంతో 

జవాంయవలసివుంది. లు వాంయడం ప౦౨ త్యేకించి (ప త్యేకించి శీర్షికలు సెట్ల 

వారాయవలసించకా “"సరారాజు ముళ్ళతో గురాిజుకాకపో(చి? ఆఅంమే 

శేతేతిఠకాదు. కాబటి మచెఐుకప్పుడు (వాదామని యిప్పుడించటి తో ముగిసూ 
జూ అనే 

వృన్నాను. 

ఇ ఈ తి ణా ధలు 
ననుట స నన 

గాక శక రా కం ౧ ద కష ౨ అనలా ఇ 3 నిష ఇ లం ప ఆఅతివ్చప్ర, రచ మ్భృళు రూ వలభా న్ఫురా8 

ఇ gy అ గామ జీ అ ౨9 

ఆద్వ్యాసన్నాశ్చోరాశాన షరా చ తయ స్మృతా 8 

అంటూ ఈ3౩చావలను పూర్వు ఆఠింటినిగా పదిగతించివు 

“* m:n rr జన గ వ్ ళ్ నాచన. యమా ఆణింటిం ప౦తివొప్కాదానిలానున్నూూ ముజశికొన్నింటికి అణాల 

అుందరా*వం చెవవలసెవుంటుంది. ఆలా చెపితె దొంగలజాథ, దోమల 

డాధ, రోగడాధ, వగయిరాలుగూడా కలిసిససాయి, అసలు శ్లోకానికర్రం 

(జాన బ్యూయానానుం spn 
న్ లే అంజన 

"పే 

పసతియడం. ఉనిణల ముఖంగా ఆ చెట్టువ్డనూ ఆ చెటునీశనూ నంసా 

కాన్ని దెశుతటచు కాశ. “ఆగ 

పతులుస్నూ మిక్సి. రక్షపడవలసివస్తుంది. వ్యవసాయానికికాడా యిది 

చాలా అవవారక యి కాబటి లోకానికి యిది మిక్కిలీ పిడాకరమని చేతే ఛి 

చెను వలసెకుంతడదు. “ఆనాక్భ్బన్ని$8ి అంప ? ద తవముండల౦ం వగయిరా పదే 
= అ అలాన్ 
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ఓ ఈ టర్ rr శ a f { t t= శ్రీ ? ‘ (| || ™ ఓ 

Hy వ ను శో టర లట న శాక్ నా 
అజ అక ట్ 
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re ఇ a భాజాలు అర జ గా శ్ శ వ వు జం వు ణ్ వొడిసి |అమాణంతో వున్నవి మగు వెస్తుంట్న భృకోమంంచి 
సోలో 

కాన క మణ లలి కూర చనల ous ఓ AS ఈ ఖీ NAOT అధు క aru sus wow న్న BER గ ఆజ్ ఆ ఆం € అలీ సేనల న్ా గ wa అత్హ 
పట్ల 

క అన్యా న sa స wg ఆ ఇల Ww ఈ మ్య అం కర ॥ 
ఇంద సిని నా క LT గర ల feat నీ hy 2 bt లీ wed we has uw! న్ా నతు Wa: స కల 

శ్ ఓ ఈం 

wen ఇ ॥ శో 11 వ టం జాన్ నే జి ళు #4 | త్మ 
ఓం సపధిదురిందడిగంం డై st ఫె wut. nae CDI అ ఇ 

py వలో నో అటోలో ట్స oy 

ళీ శ్లో హి బని ఇ ఖః a శ + నటిష" కింద మూజిపోయాంబ వని వస్షలీఎవమలతో కతపిత గుహా 
సా ఓ రా 

ఖ్ బట్ ఇ కోక సు క న 
24 ft Cort) క గ శ రంప యు కఫ అ. వం జం. న అయుత ఒక Pre క 

ఆ జీ 

A mr. న ల్లా a భో జామ్ నానో a re) జామ pe mr ఆన్స్ ॥ ను. 

గట చు ఖై ఆలా న స్ సీ ఆ ta ఆర FY ne శ See NM Mee, కల Prey, Ru, IND 
ne 

టి నో యో జ a నా ళో న. అనీ పంటనే చంంచడాని ర్యాతణ యమునా పతన సరన ఎ ముత 

జవాబు సుఖనుడాల రట సు. ఆమేమ్కుది జరిశీఅ నరో లోచించి చూ 

వష... 

వ 

తు | చ్పితాషిక్ రార) యించి న్న పరయా స రిచటమపదు తి ? 

చ స్వోదర వోషణరోసం బపరాబరార చే నిక విప్రరంగా wd; 

సన జీవితాన్ని గపటించి వేచే చెప్పనే అక్కఅబేదు, అందులోటునూ 
పూర్వజన్మక్కృత సుకృళంపన్లు యేవోరాజకీయాధికాదరం అటి, ఆఅఫికారాని 

అంచగొండితనం కింద వినియోగపజీచే పుణ్యజనులు యా మిడతల జన 
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తలతో తక తమనవిరాన్ని బోలి తూచదురుంటే వెంటనే ఆదుర్వ్వ్వజ్సి వదలక 

మోయిగా రొంచ అతత తో కరిగితీరుతుం దనుకుంటాను. ఏట్లని 

వారి యుందరోనచే భగపంచుదు లోరానికి చంపిపుంటా6డేమో ? మిడతల 

చ నా మ టో జ న న ను. అద తద్ లొ గ ల 

దండు నీస్ యేళ్శనాడు చూతడ్యెంద్. రామదండు సుమారు 50 ఎళ్ళక 

పూర్వం చూచాను. అది యెక్కడ పుట్టిందో తెలియద. వొకవూరునుంచి 

ంబంతోవూరు రావడమున్న్నూ, వచ్చేటప్పుడు తోవపక్కానువుండే చెట్లూ 
ర 9) ట్ న 

ఖ్ +. వా లో అలో జ త్త వ ~ 

జమలూ విజశిచి పొాడుచయడమున్నూ చూ రామదండు అంటే కోతులు 

కనక ఆపేరు సార్హకవబచడంగా కనపడింది. ఆయా(గ్రామాట్ల సంతర్పణ 
“లో fe జో లో జో 

లూ సహారాథనలూ అనుభవంచడం, ఆవూరివాళ్ళద్వారా యింకోవూచరు 

సమీపంలో పున్నది వెదుతూ వుండడం యిదేపికారం “తానుగతికం”గా 

aug 
అలీ న్ని మాసాలు జరిగింది. దీనితో వక్క విశషందూత9౦ కుంది. అసి 

(శ్రీరామనామస్మరణ, యిది అంపే యూ దండు చిగురుకు యేహాకో లి 

యెక్క_డపుట్టిందో 2 అంతకు 

ముంచే తెలియదు. దండుశ బ్దసామ్ముం వుండడంచత దీన్ని యిక్కడ వుట 

అంతరించించో మాతం తెరియరేదు. 

oy భే ల ఇల అజ్ ము త న 

చంచవమలసివచ్చిం౧ కాని అంతో యింతో వీధి పక్కని వుండే చెట్లకౌమ్మ 

అవవ తప్ప యిచర సనాాలక దండువల్ల కలిగినట్లు యీ రామ 
లా 

0 క టో (గ G 
తో అ టో ws” తుల Cal జ ఇ ఖల అట అ ప భో 

దంయునల రేశమునూూ నషం కొలిగినటు అదు. యింక అత్యాసన్నళ్చు 
ఛాలా యాః లం డు 

రాజానః” అంబ ? మిక్కిలి సముపంలో, అనగా తన యింటికి దగ్గిజసా 
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ఉంటూ 

శ్ర 

aan 

అటి 

చలు 
లో 
(3 

Grae 

సేచనం 

నో ఆలా 

యా సధ మూ pr 

# 
మల 

ణో 

mm 

గోపుయోాదక్ష 

యేలావ్పం 

శు 

తగ 

నదాస్ (బహ్మ్మాచారిస 

నిషేధిస్తే ఆక్రతువు నెఅవేజదని వొప్పి తీరవలసిందే. పాపం: ఆచం 
శమం 

దానికీ 

గత్యంతరం లేవని దానికి సంబంధించిన మిమాం'. 

పుండ.గా వారిమీద 
అలానే 

జన్ 
సరీ 

అన్ 
అం 

శే 

- అందుచేత ఆ హయమ 

Wed 

నీరవి సూ 

సిద్దం కేసుకోదేకపోతారా ? వేదంలో 

వలసిన దని విధించేయెగల 

శాంతుం 

జరుప్పకవోవడంకన్న 

ఇప్పుతూనేవ్పంది 

ఆకీడాగృహాోన్నుంచి యీవలికిపద్చి అందు కేర్పడ్డ చక్షిణతాంబూరాది 

సక్కా.రాలతో 
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వగయిరా మర్యాచలు రిరుపుతారని కూడావినడం౦. అన్నింటికంకేకూడా యమో 

జంట ధనంకోసం అఆంగీకరించడంచూ సే దానికిమించిన దేదిన్నీ లేదని 

తం న ంగాని యెంతసరిపెట్టుకుంచవా మన్నా యీ లజ్షాకరమైన 

కృత్యాన్ని ళరాడా పరమసవిై మైన యజ్ఞము లో చేర్చుకో వడానికి చార 

జ యె డలు రేల ాసమ్మతించారో అది దుయాహాంగానే వుంటుంది. వెధవ. 

యెలకలగోలలోనుంచి పెద్దపెద్ద క్రతువుల విషయంలోకి పా౭కింది మను 

వుపన్యాసం . యేమీ ఇ యెందుకు పాయకరూడదంటాను. ఎల కేలాటి జీవ మో, 

ఊెంకా ఆలాటిజీవమేకడా 1 మే(కదాంరకాయెందుకు ? దోమమాటచూడండీ: 

డదానిశదీరమెంతో, దానితో ఉదరథాగ మెంతో, దానిలో వాయువు పుట్ట 

డాని కవకాశ మెంతదంటుందో, ఆ అవకాశంతోన్నుంచి యేమాతంధ్వని 

పుట్రడాని3 వీలుంచో ఆతోచించండి: భగవద్విలాసం అనిర్వచనీయం కాత 

పోతే ఆస్వల్ప జంతువుగర్భంలోన్నుంచి వకవిధమైన -- అతిసూవ్మమైన 
సున్నితమైన నాదం శా9వృమైనదే వినపడుతుందిగదా £ దిన్ని గుణించి 

మే మసుకోవలసివుంటుంది ? (అణోరణీయాన్ొ అంత శ్రావ్యంగా గానం 

సన్తూ చెవివగ్యణ నాట్యంచేసే దోమబురెన్నో మనచేశ చంపంబడుతూనే 

వున్నాయి రాని మన అర్వ్యుతమరదతో యజ్ఞంలో చంవపంబడే పశువుల 

విషయంలోనే గత్యంవరం కనవడదుగాని యీరాటివాట్లకు చైెశ్వచేవ 

మందూ బొరతి నివారకం కనపడుతుంది. | కావాల ౮ బుచ్చిపూర్చ్వు 

వార స్స్ పశుహింసను మనవారు హిఎసతోగే చేర్చలేదు. అక్కాఅభేదను 

కన్నా తట ం-హోంన దోమలు పగె రాలది. నిజడున అహిాంసాత త్తం 

Es ఇ నులరో కనపడుతుంది. ఆ మతస్తులు (వొద్ద పొదుగుంకేతోపునే భోం 

నేయడంరాడా హింసకు జంకియ్యే వే. సర్వదా వ క మెన “కేలునుగాని పామును 

ని చంవడానికికూడా ఆమతస్తు (య ఇశమున్నూ అంగికరించడు. అ 

సూంసా 'నిర్వహణంవహవేఏం చయంఆధావునాదతిె కృర్యాలుకకాడామానిన సన్న 

కులు ఆమతంతరో వుంటున న్నారన్నది పరిసిద్దచే. వారు మలినవస్తా౨లను. 

రిహారించడమకరాని గెడితో పుతరశంరూడా పుండదు. ఆలావుతికేటప్పుడు 

కొన్నిసూత్కు జంతువులకు హాోనికలు[షతుం దని య్యే వే. యేదో పూర్వ 
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టు! న. త ఖ్ ఇటో, wy a అ అ © చి 

న్ా స్ అలలే అలం చం రాని" నత a Te! చదల అజో అని ఇ తీ బతించ నియ *౨ 

ఖు థ్ న ga ww హాటీ * ea జల క్ జ ఇల్ల బి జో శవా అవ 

తాని Ahh, Peed 2 నౌల కః perm = ఆప జ అ శ జ he దం శ 7 
wa సో పళ 

జన్ జ్య జో ణి oe జ్ నా నా శా ఇట్ట అ భో టో శ య 

MSR et VP Cera ec వందనం స మ భల DE 
జో క చివ త్య యం. 

జీ న! శో శీ వా + శో సగ ధా ph 

తులుయ్నా ఆ వావా+రలనరివనా బెప్పంగలబుపతారు రాని ఆచ్రైచులు చాలా 
ర్ 

* Forts జ్ ॥ ఇ." As ల. శో హ్ న. శ గ ఇ లి ఠి ప ప్ 

యూరింగా,. టాం. అనాం ఇరగ ఆంటారు అందెల లుగా 
ఉను mn wea hp + 

Ch uh నమునవారినుతఎలో రనదగాతారు.. చినుకా టుడ్జుంగన్నా పర్యాయవపదా ౪ ఇ 

a [గో గ జ స నాన్నా గ జ శ్ర అటి శి ఫార్ we ఆఅంపనపను రాలలో డి యు వ తెవౌ ఆవాలోద-దం తకహోలేను. 

న కళంకానిి మిరే కనవఐడ ఏ. అహీింపావిషయంఎలోగే కానివ్వందీ* 
గ్ జలే న్ LI] లో న అటి యితర విషయ.తోగ కానష్యలంకి డుచేనామువమంటూ బోధించవలనసిన స్తై 

ఆచి నిరుపచివకరంగా? బృ .బుంచి. తీరాణడరణలోకి రావడం చటనిం 
has 

చాక ఆది నానావిధాబూ మాయి చెబ్రితల చేదపడా ఏకి మొ లెట్ తుట్ర కుదకు 

మొట్టయొ నటి మూలసూవాాలమ చార మెహోయి మకర ర్తలను లోక 

దూషితులనుగా కూడా చయవలగిం ఉపిచుండి. 

అంశగా చేదనాలకున్నూ పోక చొ్తిగా చేద_ప్టదులటూ అన్నిం 
టినీ వదలునోన వకమాదిరిగా కాలషేపం చేసుకుపోతే మన ఆర్యమవం 

పంవ సూనాదోషాలతో కాలచేపం జరగనిస్తుంది. యీ దోషాలకునాడా 

మనవారు వప్పనేలేదు, యీ దోషాలేవో కొంచెం వివరిస్తాను. “*సూనా” 
అంటే హింస. ఆది పతిగృహస్టుకున్నూ నాంతరీ మకతయాణంపే మెంవ 
చేయకుండా వుందా మనుకున్నప్పంటికీ తప్పనివిధగా అయినెం బిదా్యారా 

సంక్రమించి తీరుతుంచనిన్నీ, ఆపాషపాన్నికూడా యేవోజువారోజు సో గొట్టు 

కోవాలనిన్నీ, ఆదోషనిపృ్పత్తికై వెశ్వుదేవం అనే కర్మని విధిం చూదు, 
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డీన్నిచేసిన వారినే పొకయాజివిరువంతో వై దికలు వ్యవహరిస్తారు. యిది 

చేయనిదే జాహ్మ్యణీకం వుండనేవుండదు. ఆ అయిదింటిలోను వకటి 

ఇుర్తీ” అంచు పొయి, దీనిద్వారా యెన్నో పస్పరుగులు చసాయి- రండు 

“పెషణి బహుశః తిరగలి. సన్నెకబ్లు, రుబ్బురోలు వగయిరాలు అవుతాయి. 

వీటి ద్వారా కొన్ని సూచ్యు జంతువులు చస్తూ ఉంటాయి. ఆ క్ట్వైగంథం బం 

చటం మెందుకు ? మనిషి నడిచేటప్పుడు దారిలోనున్నూ, వర్షాకాలంలో 
పొలాలలో నేరేడిచెట్ల సమీపంలో వుండే గట్లమీద పయాణం చేస్తూ 

వుంే రోటా నరోట్లు కండచీవములు భూమి యీనినట్టు పరమాణువంత 

మేరరూడా యెడంలేకుండా వుంటాయి. అక్క_డనడుస్తూవుంమే యెన్నో 

చనసాయి. ఆక్క_ డి "స్వే దజాలు గా వుంచే నలులూ పేలూ వగెరాలతో సం 
ల a ees 

బంధంబేకుండా శిషులు పిలజుటు వగెరా లేర్పణిచుకున్నారు. కాని భార్య 
ర్స ne) య ame కు 

అకు శిరోజాలుండక తప్పకపోవడంచేత తద్వ్వ్యారాగా వచ్చే పాతకాన్నికూడా 

చెణటీినగం తామే భరింపవలసివుంటుంది. కనుక మొ త్తం వీట్టనన్నిటిని కల్సి 

వై శ్వదేవమగే పుణ్యకర్మద్వారాగా నివ_ర్తింప చెసుకొన్నట్టమిందను 

య 

ఆంతర్షృష్టినిపట్టి చూ ఎ యేజంతువునకు గాని హానిలేకుండా వర్రించరా ? 

కొవాంి, డాహ్యాద్భష్యా వె శషదేవానికి ఫలితం యిదెిఅయినప్పంటికి 

పెళ్ళికొడకా ? ఆని పతి మనిషకిన్నీ భగదంతు(డు విధించినట్టు తేలు 

తుంది. యిటిసితిరో ప్రస్తుతం నన్నుపీడిస్తూ వున్న యెలకలకుస్న్మూ పంది 

రారర్భు.ఆకు మం. యేం ఒయడానికిన్ని కన మతరీత్యా వుపాయాంతదం 

కనపడడంలేదు. యథేష్టంగా తిని మదించి రాత్రి తెల్హవామ్షూ పందికొక్కులు 
యనా 

న 

అస్య 

చా 
బల 

తథ 6 

క్క 

శ ' 
చన ఆలైరికె పరిమితే కనపడడంలేదు. పందికొకళ్క్నును చ కి త్రె 

నికి వుబ్బసం తగులురుంటుందంటూ పెద్దలు చెసుతారు. దానికి 

జన. అర అ గార్ ఈ Co అల అర్లీ అర్య వకు జ దడా దూ మభ్య మా పూళ్ళొ చక సంపన్న గృహాస్హు కొన్ని పందెక్ 

విదిబేక చారడేసి చంపించి, చంపించిన కొడి రోజుల్లో, 
ల 

బు టో ధార్ + వార్ ర్మ 

పనన జబ్బుపడి భగవదనుగర9హం వల్ల మసుష్య చ తలా క 

ఆగ్ pan 

వ్వుడే వహ్తూవ వూ మండడం చూ a లౌర్తు ఆిదికెదం సాగకుండా స. 

కన! చూచుశోవలసిండే కాని వాటికోథి3 వెళ్ళడానికి లేశమున్నూ 

5 బి 

అ. 

జు జ్ గ గ్గ వి 
Cal be 

శ్ 



weg PY ఆ అ స్సు అహో కం ది వా కాస్ట్ అన్యా కా జాజర ఇ 
HR a CNN Tas Ce చప్పి ఆఎవయమునవలల అ రాంచుంళలదం ఇ 

> అహా అల గ అ ష్య లాట్ అజో ps జ 
BO బారా ఎ కీ బటు men Re BRC Te చు అతా అగో సోము 

్నగహార్స్ని బుంతగా [చాయడం చోరజాన. 
ము we యు 

కూనతానికి లు తనులోవడానికి తవు మదొకందుకు కాదని కొంద 
0 

జాతో i * గా అ మ అ 

రంటారని ఇను యె జ్ంగీనిసా తరికాయ్య్య పిన్ని (దా ఫాను. అబన రులు 

4 ఉష * నాజీ ఓ జే న! 

వీళ్లవల్ల యింతటి డాధపడుతూవృన్నవాళ్యు. చేరనియ్యేవే, ఆధవా వుంటే 
స్ట 

ah శే 

ఇత్రిదటాకి కోర అంతమాచరించవ నాడాధ తీరడం యేలాగ? దినిఐ 

జాట్ జస అ అవ శే క్యు భో సళ్ల ఇత [గ ఎను సళుూకునా పారయెదమిచిం దే? ఆర మదంరంపే ఉరమ్మగ మత 
tn క్ నై Panny) (FURR 

wy అల్ స ఇ) య గ న్ గ్ జ we ఆ శ యెతే లేదుగాని ఆ వుతంటోన్వండి ఆ మళధద్యాలు నఆఅపరృ్చుకోవాలం యే 
అలనే త్త? నాట్ స్యాం * ఇ, న! జాలా చు రం, ఆ చేద గంలో పుందేవాణి. అంతో టంతో డొనం 

ఇ: 
య వుండే మనుష్యుల యూటట్లా చృంత గా క్రానంచని తర్యగ్యైాంచువు సవకా డా 

» ఆటీ క్ + w ml 

చోంరువచేసి బాధిడా యనదియ్యువే. నిత్యముస్నూ జంతుపాంస దె సడే 
అలలే 

డాని బొట్ర గడవనివా శ్నెందటో వున్నారు. వాళ్ళ్ధంచదటనొ పిల్లా బల్లా వట్ట. 

తోంటలాగ చృద్రిగా 1 పృుందారు. యం కరనా! బన్ను డూ చేయని 
nD 

వాళ్ళు కనక యెప్పుదేనా ఆఖరికి చూరేలునో యపామునో చంపడమరఠ6టూ 
అటే ® ఇగో “? జగ శ్ న! గ న 

తటస్టి ఇంటి వాళ్ళం యులబషుడతూ మనస్సును పట్టి పిజి నే పుంటు6 చె, 
అనాలో 

మొత్తం ధారతాది గ్కలథాలన్నీ యా పురేశంతోనే చాలావజణకు (ప్రవర్తిం 
జ 

చాయి. కొని సర్పయాగాది (రూరకృత్యాలుమా౭ం కోపం తీర్చుకొనే 
ఆభిపారియంతో ఆరంభించడం మాత%ం సూచిస్తూ వచ్చాయి. దుష్టజంతు 

మారణంనల్ల లోకానికి యెంతో పుపకారం వుందని యెణీ*గిస్నీ మహ 

రులు ఆ మారణంవల్ల ఆజాతి అస కేలాగా నశించచని యెటియగి పండ 

డంచేత కా౭టోలు | వృధాగా యీ హొంసారూపమైన పొవాన్ని యీ మహా 

రాజు చేస్తూవుంయే చూస్తూ కూరుకోవడమెందుకని “ఓం శాంతి కాంతి 

శాంతిః” చెపుతూ వచ్చారు. చాలా దయాశాలిగావుండే (శ్రీనూజివీట్ 
రామచం[ద్రప్పారావుగారు వక రోజున (ప్రసంగ వశాత్తూ అహింసాతత్తాా 
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న్నిగూర్చి మాట్లాడుతూ అన్నారు గదా: మాంసభక్షణం హింసామూలక 

యవడంచేత పూర్తిగా వర్తించతగ్గ దే కాని ఆ పద్దతిని యీ జంతువులు 

అందులో చతుష్పాత్తులలో SE గ్ెబైలూ ద్వాపా తులలో ఆందులో 

ముఖ్యంగా కోట, యువి కతు కాకతి వుంటుందో ౪ బోధకు 

రాదన్నారు స్రూలదృష్టిని చూస్తే ఆలాగే కనపడుతుంది. రోజువక్కం 

టికి ఆసెకుహిమాదల పర్యంజంలో తెగుతూవున్న మే:కలూ గొట్టైలూ 

కోట్ట్లసంఖ్యకు మించుతాయన డంతో అతిశయో క్రిలవమున్నూ వుండదు 

గదా ౩ కోడిగుడ్లను తెక్క_పెట్టడం భూరేణువులని లెక్క ంచడంవంటి దే. 

యిలా మనుష్యులకో సం యివి హతమాణుతూ వున్న వ మూలచ్చేదం క కాక 

సముచి%ింతో తరంగాలలాగ మామోలు అ లోనే వుండడంచూ స్తే బిట్లని 

గుతీంచిన భగవదుదైశమేలాటిదో బొ_త్తిగా మనస్సుకు అందడ మేలేదు. 

స్త లు యాలా చంపుకు తింబూవున్న మాంసభక్షకకలను యెవ 

శుగాని నిందించినస్పైే కనపడదుగాని వేదవిహితమెనక ద్యలు ఉడిపోతాయనే 

భయం తోటి యజ్ఞంలో పదిమితం౦గా టక. మంకలను గూర్చి చిం 

తించేవారు జక కనపడతారు. యజ్ఞానికి ఆ ఇ మెంక a తెల్ల మేుంకనో 

కర్మవబరులు. తీసుకో ఉతపతాసపలతల. దానికి న 

ఆంహే = “"'తిరుమలదాతాచార్త్హగారిముదం” లాగఏలాగాతప్పుదు- రఃవేళ 

శోమయాణాలుగారి గండం తప్పినా మయునాలటి బిస్మిల్లా మంజం9పాఠకుల 

గంచంతప్పుతుండా జ్జ ఆఅయిజేవకటిమాత9ంవుంది. ఆహింనాపకములను 

చిస్నే) భూరవయాపరులమనిన్నీ చెపుతూపుంచేవారిని యెవరేనా యేమేనా 

ైగనడానికి అవవాశాంప్తంటుందిగాని యితరులణు యెవచేముంటారు? ఆఅంతేచే 

ని వీరియందు వుందేచ్చేషథావంచేత కాదని విస ఎష్షమె- పూర్వకాలంతో 

జంతుహొంసడే దని చెవంజాలంగాని యిప్పటిమాదిరిగా తదర్హ మె శాలా 

నిర్మాణాలు వున్నటు గం౦ంథ దృష్టా అతాలు కనవడప్పు. భారతంలో ధరం 

వ్యాధుడు. చెప్పిసమాటలురూడా యా పూహనే బలపబుశరాయి. మహ 

మృదీయ పిఘత్వం వచ్చాడై నా శాలానిర్యాణప్టతి వున్నటుతె కె తరచు 

సవ పూచర్వంకం కే హింస కొంతతీవయావంతాల్చిందంశే. చ వొప్పునివారుం 



దో గోవథ దాగా విస రించిపుంటుంది. సంచీహానము 

సల్ 

ప ] 

ఇ శ గై గ ళా ళు జ Ba sp ల్ నేక ల శ గో 

నిర్మాణానికి [దారం భినారని తెరని జహా మంచి యులు గోంఛురుమాడా ఆటో 

భో my, సదువాయంకావాబని అందోకడానికి 

శ గింది. బోరుపిసిచెందు అజపుందడారులలోనస యవరోనుండి యలాగో 
ను! 

భ్ 4 & | న ఖు ఇ క ఆర్తి ణే జమాటద పుకు బర్ *చలనల్ని న సుల ప యానుని చాలా 
శ సశ pr 7 2 

ల్ు 

త 

అలన్ జు. ఖ 3 య a 

మాతరం లతను. తరివాత లులఐలిగిలదో నారురెలియదు. నిన్న 

మొన్న లాహోరుసిటీలోన కాంటోంను యో పృ:ష్గవారానికి 
న్యాస ఆల్ న తే ఫా షు గవర్న మెంటువాచే చేసి గృహానర్యాణం జరగిసూూపులడంగా ఆ పాఏఎలతపు 

హిందువులు మొుడోముటో అస లబలబలాడి ఆందోశళనచేసి విన్నపాలు 
pe శ 

పంపుకోంగా పలపుకో:గా పండాచ్చేషానకిది రారణమపుతులచి కాందోలు 
జట్ల నంత శో టంటే ఆం... అహో ననియెంచో, రేకపీళ్యిమతానికి వ్యడరేకమయిన కార్యంవీళ్ళచేశంలోన సె 

చేయడచెందుకనో అంతటితో ఆంపిగారని యేవో పత్రికలలో చదివినట్టు 
జాపకం. యీ విధంగా జరుగు తూపున్న నిర్మాణాన్ని ఆపడంవల్ల వచ్చిన 
చో [= 

నష్టమే $0 లక్షల యాసాయీలనికూడా ఆపతినే వాసింది. నిజంగా ఆది 

సంపూ ర్తికావలసవ స్తై లక్షలతో తేలేదికాక కోట్లతోతేలేదని నేననుకున్నాను. 

“వీ భాగ్యము తీషాటికొక సురేంచురిండు పదతరియం బడుగ 

సీయల్నమ్ము ల ఇర్చునే ఇ 

అన్నట్టుసూర్యోదయ సూర్యా స్తమయాలే యెరుగని మహాసామా9 
జ్యూనికి యెంతసౌమైైతే మాతఏ9౦ంలత్య మేమిటి 2? మాంసభకతమణ చేయడం 

లేదని పూర్వప్పురాజుల పిభుత్వాన్ని గూర్చి చెప్పడానికయితే ఆధారాలు 

బేస్పగాని యీలాటివిషయాల కీలాటి్ సదుపాయాలని యింతింత చద్యం 

వెచ్చించి కల్ఫించినట్టు దృష్టాంతాలెవిన్నీ లేవు. దిక్కుమాలిన పారిరబ్దం 
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aa శ్రణముండాకొడుకులు గట్టిగా నోరారా యేడవడానిక్మా_డా పీలు 

సండా యెక్క.డో వకటో రండో వాక్యాలు అతిథపూజకు లేంగదూడను 

'పెట్రవలసిందని వృుండడంవకటిన్నీ, గోమేధంఅంటూ వకటిన్ని వచ్చి 

క తగులుతూవున్నాయి. దిన్ని బట్ట మురారి మహో కిం 

“మేధ్యావత్సతరీ వహస్యు వటుభిస్ఫోల్లుంఠ మాలభ్యతే. స్ట 

అంటూ వా౨ళా6డు కూడాను. నరమేధప్శంియు_క్రమంతా౨లే కనపడ 

తాయిగాని జరిగినట్టులేదు. హారిశ్చంచుి (దు చేస్తూండగా విశ్వామితుడు 

ఆంపవుచేసిన ప్రై See చెపుతూవుంది. న దీనికివ్యతిరేకించదు. 

యి6౬5 రోచోట తన పుతుంణ్ఞవాకళ్ట చంపి యాగంచే స్తే నూరుగురు కొడు 

కులుకలుగుతారని పురోపాతుండు చప్పినట్టున్నూ, వొకరాజు ఆలాటి 

యాగాన్ని చేసినట్టున్నూ భారతంలో కనపడుతుంది. అది నరమేధం అని. 

కించుకుంటుందో ? లేదో నిరయించతగ్గశ క్స్ నాకు లేచుగాని ఆవపాయం. 

ప్పిన పురోహితు(డికి సంపూర్ణ ప్రాయశ్చిత్త తం పరలోకంలో జరిగినట్టు 

కూడా ఆభారతంలోనేవుంది. అయితే ఆయాగక_ర్తకు మాతం పృజ్యలో 

క మే వచ్చినట్టున్ను తుదకు ఆయాగకర్శ తన పురోహితుండి కర్కాడా శిఫా 

రసుచేసి ఆనరకబాధను తకం న దానిలోనే కనపడుతుంది. యిం 

తకన్ననర మేధాలకు ఉదాహరణాలు కనిపించవు. పూర్వయుగంతో రంతి 

'డివండు కాంజోలును గోయమెభాలు యెన్నో చేసినట్టుకనపడుతుంది. కాను 

అందుతో గోపులు స్యయంగా వెళ్ళి పుణ్యలోకావా ప్తి కొరకు ఆమహో 

రాజును పా9ర్రిచ్త ఆయన కస్త కనబడుతుంది. అంఖతేనేకాని 

బలవంత బా రహ్మణార్ర పంకరణం లేశమున్నూ లేదు. యీ యుగంలో ఆ 

గేోయేధం జరగడానికి వల్లకాదని మహార్దుతెలాగో హతే 

“కర్రా పంచ విసర్టయేత్ ” 

స x 

a 

అని పుణ్యం కట్టుహవోవడమై తే జరిగింది గాని అయితే యేంలాభం? 

ఆభచ్మశాస్తాాలకు కట్టు(బడని మహానుభావులు ఆ రంతిడేవుల్ణ మించిన 

యాగాలు — ఆచర్య్మాలరాసులవల్ల బయలు దెతేన క బీరు ము౪ికి 

వీదయుగా వుండడాసికి బదులు మహాపవితంమైన జలంకలనదిగా పంవహించి 



ఆజ అర శ “జార్డ్ శ నో - ఈ లం కార్ సి 
నటుమున పురాణా = వారియంయబడి వుందిగా చో చర్యాల= slat Bees 

శ్వ న్లో కన 

| చా వ్ ఎలాట్ట్ అట్ క పోలా pean ధా a స గ భో ఇ జే ఇ గ్ వ్ 
శీల అది WINNT OA స ర INL న చాయం రాంచి ఎన 

పా ర # తజ aa న్ న్న ఆ 

లాల 

రొనపడుతూప్పుంతి. పుగాణగాధాఅశోవ పురాణాలది మనరోవ మనదిగా 
బ్ అట్ జ ట్ ఆ క శ జల అర లాలు 1) అల్లి * శ గో ఇగో 

DO I Ws తు ఆరౌరెఆార రాత వచ వ ల వం అ శిల? b కినువయొదూపుఐ టె. 
లో నన 

తే స్ ఎ జ సి క్ అమే కాజా నో శ We కా “శాఖే 

సత్యం పల్కు లబి పంల తం శ1రముచరుడల చమక ారమూనుఎ అఆ టాపుంవాొలట 
సు. ay 

అత్య 
నీ m3 wer * 3 జ bh.) 

కూర ఆంద లు తాణీరు త 

పన శ ష్ష్ ఇష * run RE a oi శేమంతికోర్వల కాలిం ఉబడాలువారగి తోరాదచా మోసంపుచ+డాగికి నాని 
సళ 

యి న్ a భా = em శో ల పలు అనీ షు న అన 

బాంమిన్నులో కో మ ఎ జస అ! Me న లు ww అం మయమాచులం పా a boo ల 
a జ్ 

గా కీ త జ నం న స? స రూ బారిహ్యుణడాతిక్ సంబందించిన డాకినిను, అందుడేర జావా వ 

ళం ర్ ఇ, df వా ట్లో ఇం స 1 ( టో 4 12 కనువరాలంగానుగతట్నా రమ నిల ఆనే రు రాల నన లం తా (గంధాయి దొ 

మహావోజాం చేశాొరండూ కచపదతాయి. రొ 
* 

కో 

జన్మతః (దాహ్యూణులు కానివారు షప దాహ wy లోట త్య టక స్వ Ts జ్ స os "ర ఆ జ్ సాల జీత్ 

వన ట్య ఫో జ | en ట్రా ఖం జు చ ar At mo Ps Wy జ యు న 
షమ { WE ny Pr చరి గో Bee వట్టి ఎత ఎలి అలా వ్యయ లీ టీ న we దవయ ఆచి 

వ్యతిరేకంగానే లిఫంచిపుంటారా ? అనే (ప్రశ్నకి జదాటు కనపడమ" 
మొట్టమొదట యూ ప్వ్యా;?.౮ (పొరంవించడ యేమో 2 యాతచాయలనుతవాచ్చి 

దానిక్కా.రణం యింకో మస్కె_రిగా పిజ్బంవించిపున్న యెలవల యొవ్క్లా 

నున్ను పందచికొక్కులయుక్కానున్నూ డోలాసహాలాతిరేకం యిప్పుడు 
బుషమల పురాణాలు విషయంగా నమస్త్హూవుంది. దీన్నిచూచి లోక 

కుంటుంది ౩ వ్యాసక్త్రర్ష మతిమారినవాడని అనుకుంటుంది, 

“కొండనితివ్వి యెలకను పట్రడంఆంచే. యిదేకాంటోలుి" నన 

కుంటుంది. 55 యేళ్ళు దాంటినవాళ్ళి బుద్ది సిరంగా వుండదదనే మాటకి 

ఆంతతో నప్పకరీనుంచి తొలగించి యెంచజినో యింట వారో. 

పోషిస్తూవున్న మన గవర్నమెంటు పివ్బత్తివల్లనే మిందిడరాౌ తెయను 

కొవి వుంటారు. కనుక ఆమితికికూడా పుష్క_రకాలంలోపున్ను వాళ్ళ వార 

లకు తోవాతెన్నూ వుండకపోవడం ఆంత విడ్రూరం కాదుగడా ? నాలుగు 

fl క 

మాటలు వక యితిహాసరూపమయినవి ఆ యా యూీతిదాధలలో మొట 

మొదటిదానికి సంబంధించినవి వాసి డిన్ని ముగిస్తాను. వక (బాహ్మణు(డు 
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శాంవణథాద౦పదాలు వస్తూన్నాయని సపియత్నంగా యింటో ఆయీ 

సామగ్రి జా్యగ_త పెట్టుకుంటూభార్యతో-.''_శావణథా.దపదాలు వస్తున్నాయి 

నునూ”” అని మధ్యమధ్య అంటూ వుండేవాండు. యూ సందర్భం యితరులు 

కకాడా వింటూవుండదేవారు. పప్పు, వుప్పు, క్టిలు, బియ్యం, నెయ్యి, నూని 

వకెకుమిటి + శాయశక్తులా అన్న తెచ్చి భ([చంగా ణజా(గత్త పెట్టు 

కున్నాడు, అంతట్లో యేడోవనిమీద హఠాత్తుగా యేదో వూరికి ప్రయాణం 

తగిలింది ఆగ్మస్టుకు. సరే! బయల్డేజి వెళ్ళాడు. వెళ్ళీవెళ్ళడంతోట ప్లై 

యిద్రయి (చవాహ్మణులు ఆయా సంగతి సందర్భా అఆజింగినవారు దర్భాస 

నాలతో వచ్చి వాకట్లో కూర్చున్నారు. ఆయింటి యజమానురాలు చూచి 

నాయనలారా ఆయన గాగిమంలోలేరు తమ రెవరో దయచేశారు. స్వయం 

పాకస్టుల్లా వున్నారు ఆ పంచపాళిలో స్వయంపాకం చేసుకోండి అంటూ 
పుపచారం చెపుతూ వుండంగా ఆమోసగాళ్ళు...మాకాలాటి నియమంభేదు. 
మేమే శ్రావణభాదిపడదాల మన్నారు. అనేటప్పటికి ఆ అమాయకపు 

యిల్లా హూ స తమసా! నాయనా :! శాంవణభాద౦పదాలు 2 

మా ఆయన మీరాకను గూర్చి చెపుతూనే వుండేవారు. సమయానికి వారు 

వూళ్ళో లేకపోవడం తటస్లించింది. రేపో యెల్లుండో వస్తారంటూ చెపుతూ 
ఆచరం కనపజచేటప్పటికి మీ ఆయన మాకు వచ్చేతోోవలో కనపడా 

రనిన్న్ వారు వచ్చేవజకున్నూ వుండి మణీ వెళ్ళవలసిందనిన్నీ తొందర 

పనిమీద యెక్క_డికో వెడుతున్నాననిన్ని మతీవుతీ చెప్పారనిన్నీ చెప్పి 

అక్కడే తిష్ట వసి-- అమ్మా మీవంటి శిక్షా చార సంపన్నుల గృహాల్లో 

మారు స్వయంపాకంతో ఆవసరంరేదు. నీవు మహాయిల్లాలవు, సీచతి 

పీసాదమంే ? సాక్షాత్తూ అన్నపూర్ణాదేవి పిసాదమే అని నుతచేసి 

చుద్బించి దేవతార్చనలు చేనుకుంటూ నుఖంగా భోజనం చేస్తూ గృహ 

యజమాని వచ్చేవజకన్నూ ఆయన కూడబెట్టిన సామానంతా వ్యయ 
పరచి యజమాని వచ్చిన సడి కనిపెట్టి మెలిగా పప్పుజాత్నటు జాతీనారు. 

re) ధా Fane 

ఆయన యిలు చూనసుకుం పే “అయ్యవార్లంగారి నటిలు” లాగేవుండి. 
గా ౧ టగా 

ఆపట్లాన్ని పదారమంతా యేమయిందని భార్య నడిగేటప్పటికి ఆ వెట్లీ 
ళా టు వ్ 
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ణా జ భ్ అ లో జి శ a ద్ లో + స శో 

యిల్త్హాలు....మెచ బపు సమారు తతర గాంయూంవరం వయపసెన వు రర “wo “a 

- నే అ ఇ ౪ * జ్యో విజ్చారినుమండి $ అదంరా ముకు చెప్రున్నారు. యిప్పుచె 

ఆంటూ చిమ మయమోా ఉప్పుతూపుంనగా వాసం ; ఆగ్బ్పహాసైు-నిర్హాలంత 

బోయి నీయమ్ముకముపు బంగారం గానూ: చేను చెప్పినవారెఐరే ? అని 

అడి గేజస్పటికిిమణఅది పోయారు కాందోలును. శావణభధాచపడాలు ఇదరు” 

అని బదులు చిక్సింది. దానితో ఆయన ఎవతో మోసంచేస తినిపోయారను 
కొని పోనీ “సర్వం బ్రహ్మార్పణం" ఆని సరిపట్టుకొని పెళ్ళాము ౩లివి 

జలే yy ట్లు న్ు టప్పటికి ఆ యిలోలు చి i 

తమాపణ వేసు"న్నాటు పుకి_టిపురాణంగా యెవరో దిబ౪గా చిన్న 
ఓట ర్ల జ్ టీ 

ప్పుడు. విన్నాను. నా అుతిహోనాన్నిబుమె ఆనుకుంటాను యానాం 

సమీపంలోవున్న చొకపక్తెటూక్ళో కాంచెం పప్పుధోట్లుమాలరిం ఇచ్చిన వక 
బాహ్మాణ సోవదరవ్వయాన్న శ్రావణధావిబనాలని వేళాకోళంగా మాజు 

“పీకుుతో వాడుతూ పుండదేవారు. ఆ దోదరవాయం చేటు మేకు సలాత్లో 
wd 

చోకటేరోజున రెండు(బా హ్మాణార్రాలు చజటట్రున్నూ అప్కూడా మాసం 

లోగే చేరుతుంది కనుక ఆషేరు వాళ్ళకు వచ్చినటున్నూ చెప్పంగా వినడం. 

మొత్తం ఇబాతిదాధలో అతివృషి మొటయుదటిచన్నమాట. యారో 
భా చ వ! 

సన్నానులుకూడా సంచారం చేయరు. ఉూతిచాధలు లేనిదేశము నిదాస 

యోగ్యమైనది. అట్టిది పిపంచకంలోకల్లా  మనభరతఖండమే అని 

చెప్పుకుంటారు. ఆలాటి దేశంకూడా యికరడేశ సంపర్క వల్ల యిత్వుడు 
యెన్నో యూతిబాధలకు కె త్తకొ త్తరకాలకు స్రానభూచం వాషబని 

వచ్చిందికదా ః అని విచారం కలుగుతుంది, దీపం దగ్గిఅనుంచీ యిప్పుడు 
ఈ 
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మనం పథదేశాలమీంద ఆధారవడి జీవించవలసిన దుస్టితిలో వున్నాము. 

పంపులున్నాయని నూతులు కసప్పేసుకుంటూ వున్నచోశైన్నో కన 
పడతాయి. యేకారణంచేతేనా పంపు మరమ్మతుకు వస్తే ఆది నవరణ 

అయేడా*కా దావి+నికి నీళ్ళు సున్నా అన్న్నమాకేకదా | యూటాదూ, 

చన కిళ్ళూ కాలినడక్కకు స్వ _స్తిచెప్పాయి. మరబియ్యం దంపుడు బియ్యానికి 

క” క్కెట్టాయి. డబ్బాపాలు త లిపాలని తోసిరాజన్నాయి. యిలా (వా స్తే 

యొన్నిటినో చాయా లి. పూర్తిగా జీవనం పరాధనమెపోయింది. రాజకీయ 

విద్యలకు ధనా సేత విధాయక మే అనుకుందాం. స్వదేశ విద్యఆకుకూడా 

దానితో సంబంధం కలిగింది. ఆయీ సందర్భాలన్న్ని పూర్వంకం౦ పేకూడా 

యిప్పుడు పిసంచాన్ని యీతిబాధామయంగా చేసివేసిన నట్టు తోస్తుంది. 

వి _స్తరించినకొద్దీ యీ విషయం పెరుగుతూనే వుంటుంది. పిస్తుకస్థితిని 
బట్టిచూ స్తే సంసారజీవితమంతా యీతిబాధలతోనే నిండివుంది. పట్నవాసం 

కంకు పూర్వం పళ్రైటూరు కొంత యీాతివాధారహితంగా వుండేది. ఇప్పుడో 

అక్క_డవుండే సదుపాయాలు పతెటూళ్ళలో కనపడవుగాని అక్క_డవుండే 

యీాకిచాధలు మాతం కనపడతాయి. క్ కొన్ని వాళ్ళకి కోంతులబాధ విశే 

షెంచి కనపడుతుంది. యీ కోతులు తాటాకు కొంపలవాళ్ళకన్నా సెం 

ఈతడు కొంపలవాళ్ళని యక్కవగా బాధిసాయి. క *న్నివూళ్శవాళ్ళు వీట్లకు 

జంక్ పెంకుటిళ్ళు కట్టుకోవడమే మానుకున్నారు. యివి యెంతబాధ పెట్టి 
నాసరే యేదో బెదరించడమేకాని వీట్లను చంపడానికి మన హిందుపులలో 

యొవదున్నూూ వప్పుకోరు. దీనిక్కారణం రామాయణ కాలంతో యీజాతి 

(శ్రొారాములవారికి చేసిన సాయమే అనితోస్తుంది. సుమారు మునక 

నాంతు మాపూళ్ళ్ వక కోతి పఏ వెశించి | నంచణ్ఞశిం అల్ల కలై. ల 

పెట్ల బొత్తిగా ముం డోతులు కుక్క_లకు భయపడడం సర్వ 

సామాన్యంగా కనపడుతుంది. ఆడో తి కుక్కలకు అత్య పె పె స్టైనిరాదు సరికదా: 

చాబ్లని వట్టుకొనిచెంపకాయబు కొట్రేవి. వోంతిజాతి పగచేగాని రాతి చెట్టు 

దిగిరాదు. యీ హో6తి రాతికూడా సంచరించేది. యిద్దజణు ముగురుం టే తిప్ప 

మనుష్యులమీ6ద తిరగబడేది. యెక్ర్తచో వక పిల్లి పి ల్రనునంపాదించి దాన్ని 



యింత దుర్మార్లంగా జ చి.శలిాదాటి. దారా చదంపడాఏకి యువి 

జ 4 నో కాళ 

ఆంగికిరిలదచేయ. పటుకొని గోదాదరి డాలి డే వాళికి కొంత సొమి 

(త 

జో 

ఫర నే జు జాట్ 
ఆ చనల చు సామాను ఎన ఆ ఈ 

ty ra 

క్ష 

వని. tw అటి ww వ్ ఒగలునూ రారు, రొజులఅలపుత చుస” 

నా సే len 

వున్నాయి. గర్భాధానంరోజున రాజుగారి కొమా_ర్చె కట్టుకొన్న చిరెగు 

చమత్కారంగా దొంగలించి తెచ్చినప్పుడు ఆట్రి సమానం జరిగినట్టు 

దొంగలు. అమానాాలు యింత ఆనుభవిమవావున్న కుటుండాలు కొన్న 

చెప్పుకుంటారు. ఆ టీడాగ్యహానికి ఒల్లసరంవీ చేసివుంది. ఆసరంవీ మీంచి 

సాధన సామ గిగితో యేలాగో వ్రవేశించి చిన్నరం(ధం చేసి తద్ద్వారాగా 

చామర తూడుగఏండా నిద్రాసమయింతలో ఆమె కట్టుకున్న చీర ఆడి సటట్టు 

చేయడము తోటట్టుగానే అది చాకిరేపుకు రావడం కళిగిలందనిన్నీ అక్కడ 

నుంచి దొంగిలించడానికి సులుష్న కలిగిందనిన్ని చెప్పుకులటారు. ఆలాటి 

చమత్కారపు దొంగతనాలు కుటుంచాలవాళ్ళు మాడండ్రుంరోజులో యెనక్ష 

డగ్గతేనా తృణమో వీసమో అప్పుచేయవలసివ_స్టై “మీలా తీరుస్తా?”వని 

అడిగే బుణదాతకు.కోటిపర్లి తీర్లానికో.._అంతర్వేది తీర్షానికో తీస్తా 
జ] జు అటే 

నని చెప్పడం కూడా యె గినవాళ్ళు నిన్న మొన్నటిదాకా వున్నారు. 

వీళ్ళు బాిహ్మాలు వేదం చెప్పుకొనేచోట యెందుకో కూర్చునట్టు కూర్చుని 
కొన్ని పప్పుభొట్లు సంగిహించి పరదేశాలకు వెళ్ళి బాాహ్మణవేషం 
వేసుకొని సంపన్నులయిన (బాహ్మాణగృహోల్లో దేవతార్చనబాగిహ్మణులుగా 
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శోరి గుట్టూ మట్టూ కని పెట్టి వీటబిచ్చినప్పు క వెండిబంగారాఎ౧ఎ అంకినంత 

యటురూ సంగ౨ఎహాంచుకురావడం జరిగేదని చెప్పుకుంటారు. యీ బాపతు 

వాళ్ళిప్పుడు యేస్వల్పమో తప్ప లేరుగాని యిప్పటికి పన్నెండేళ్ళకు 

పూర్వం వొత దొంగ చాలా దారుణమమునవాండు వుండేవాడు. మృచ్చ 

కటిక నాటకంలో వున్న శర్విలకుడికన్నా వాండి సామర్థ్యం హాచ్చని నేను 

ఆఅనుభవ పూర్వకంగానే (వాస్తూన్నాను. -_. వాల్ణియెన్నోసార్లు ఖ ౨౫ ములో 

పెట్టినా మళ్శ్ళావచ్చింది మొదలు ఆపనే చేనేవా(డు. కేళీలను పరికిరతతం 

పోలీనువారికి తప్పనిసరి గనుక వీటుతిరిగే పోలీసులు వాణీ పరీక్షించ డానికి 

"ఎనృటప్పుడు వొంటిప్రాణంతో వెళ్ళవలసివచ్చేది. ఆసమయంళో వాండు 
తాగివున్నట్టాయెనా ఏళ్ళను సుఖసుఖాల వదలిపెట్టక యేదోఅమర్యాదచేసే 

వా6డు. వాండంటే ఏళ్ళకు భయం. 'మొండివాండు రాజుకన్నా బలవంతుడు 

గదా: తాపీపనిలోచాలా గట్టివా(డయివుండికూడా వా[ఃడు అది నౌకరీ ఆని 

మించుకుంటుందని కాంటోలును మళ్ళా మళ్ళా యిీమవృ త్తిలోచే తిరిగోవా౭డు -- 

“నిక్కు_మ్ముగ నొక్క_నిన్ గొలుచుకొన్నను దొంగణికమ్ముతర్ము.. వే”? 
ఆన్న మృచ్చకటికకు వాండేయిటీవల వుచహరణంగా కనపడతాడు. మని 
షెని చంపడమంో"టి వాండికి కోడినికాదుదోమనిచంపడంకన్నా యెక్షువకాదు. 

వా6డి జీవితంతో కొన్ని హత్యల యి తేచేశాడు కాసివా౭డిక వురిశిక్షవడలేదు. 

పట్టపగలు మారోళ్టున వంజెద్దుబండి వెడుతూఎంకే అంచులో నగలూ 

నాజలూ వున్నాయంకపే యెందరు చూస్తూవున్నానరే : దొెంగిలించాండన్న 

మాపే. చూచినా చూచినట్టు పాక్యం చెప్పేటట్టయితే శి్షలోనుంచి వచ్చాక 

చంపస్తాండన భయంచేత సాత్యుం చెప్పేవారుకారు సుమారు వాడికి అల 

వె యేళ్ళుదాంట్దాంకా యూలాగే నడిచింది. ఆనలింటికాపులని యెంచతినో 

యేమిరా ఆగే పిలిచేవాడు. యేపొలాన్నుంచేనా వచ్చేటప్పుడు నేనుకనక 

వా౭డిక చారసి సేయెంతో రునయంగా నవువ్రైరాలు చేసూ వెంట(బచేవాండు. 

ఇయిదులో పున్నరోజారో యితిరజిల్లా ల ఖయిదీయున్నూ తాసున్నూూ కలిసి 

కొని మాత్లాడుకొచేటప్పుడు తనపూరు కడియమని తెఎయడంతోటప్టేవాళ్ళు 
నన్నుు6గూర్చె అడిగే వాదంటూ కళూడాచె ప్పేవాండు. ఖయదులో పున్న్నరోజు 



ఫ్ రథలు.. గాథలు 

4 9 గా జ్ ఇ 
అతో తానుచేనే చి చవిదిక చరాలు వరి నూ యింటిదాంగా వచ్చవాంయయాం 

స్స జీ జ్ FE 

జ అ” అరే వే స జ a తాగికాడా వండడంచేశ సుఖసుభాల వచిలిపెసేవాళడురాడు. వదరించూ 
నా 

ఓ ఖో అనో ర లోనన్ను అట్ ల ఇ” 

కోవతాసకి పంయత్ని పా కనిపటి అంవాడుకదా ? “అయ్యా! నేనువొంగ 

ఖో "9 క pn భో ఉభే a" x అన్ ననే చూతువుచేల మీరుభయపడుతూన్న టున్నారు నేను దొంగచే అనుకోండి 
ల wr” జ Poe ఆల చున ల ఖే 

నిజముకాని జాయానుులయిళ్ల్ళక్ల ఎనన్నుయడూ దొంగతనం జయను 

త్ అటో శ ఆ ప a సుమండీ" ఆడేవాడు. తుదకు ఇప్పటికి 1% ఏళ్ళిన్నాండు కోరుకొండ 
ఆట్ నో ఖ్” తీర్ణంతోవతో వెత వొంగతనంబసి వచ్చి దాన్నిగుజంచి పూవ్ళోవాళ్ళు 

సామం తనకు అనుకూలంగా యివ్యసుగెటిప్పటిక్ వాళ్ళనంచతినీ నటక 

డాని కసం కల్పించుకొని చబుంరాణ్జి బెదిరించి రత్తి సందొచించి చొరజ్జినడి 

రోటుమింద వదదకేదుదగి ముగంకతుకు క we wf కిక జు (ద వదన అపుడదుగి జ అదు గ్రాంట్ వున్నప్పుడు నక 

యలరోఆచవునషి దుదంచో ఆజుసడిగెతే చియ్యంయిచ్చిలది రావని 

డాన్నిపబ్బమింవ నజికి వూరంతా గటి గంటలు అస్టుడికినద్టు పుడికంచి 

జు. శ ఆశ్ర wom ఈ య. వాంట్ క లగు ల శీ టంట రారట om, చుకచ్చుతాధిపచ్చలగా (కభుచంం సాగించి దోంసువారు అస్ర్తాూన్నారిసి 

తెలిసి వొక దక్. సాయుధుయుగా కూర్చున్నాడు. ఆజ 
ఆటీ జ అలన్ హు a ఇ జో ఖే 

తలలో యకోంతిన్న్ వాంచికీపోలదని యను టయ రన్నో యం. వా పటుడోము 

tg జ్ a 
రపు aan 

జస్ట్ : అ ఆన్ డానికిశ కృమయించికాదు.. తుదనేలాగయితేయేదు కిందిపడేటట్లు చేశారు. 

చేతుతోపున్న దాొిందిబుప్వు పగిలి గాజాముక్కలు గుచ్చుకొని చచ్చా+ 

డన్నారు. ఇస్పేడేమిటంటే? వానరజాతినాడా యించుమించు నరజా౨కి 
చీటయిండేః కొదకొడు లాఘవఐంటో చాలాతతిశ యిస్తుంది. దాన్నిపట్టునా మల 

సిన స్ప సుఖనుఖాల జరుగుతుందా? దానిచేత గాయాలుపడి చాలామంది ఆసు 

పతితో కట్టుకట్టించుకోవలసి వచ్చింది. తరవాతయెవక్ళో జట్టుకుంటా 
మన్నారు. యిణి'చెయుదు రూపొయీలిమ్మన్నారు. దస్తు దేసి యచ్చురున్నా 

వాత ఆదిఆక్క_డ మరణించినట్టున్నూ విన్నాము. పసప్పెడేమిటంపే ? 

యెంత చికు. వచ్చినా కోంతీనిగాని పందికొక్కునుగాని చంపడాసిన్ (గాని 

చంపించణడానికింగాని మన హిందువులు సమ్మతించరు. మాంసభతవపలు 
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స్వహా_స్త పరహసాలచేత యేవో కొన్ని జంతువుల చావుకు సమ్మతించేవారే 

అయినా పయి జంతువుల విషయంలో బాంహ్మణులతోపాటువా రే. యో 

విషయంలో పాళ్చాత్యులే అయితే లేశమున్నూ వెనుదీయరు. వారికిదాని 

వల్ల పిక్యవాయం కలిగినట్టున్నూ వినం. మనకయితే వెంటనే కలిగి తీరు 
తుంది. దానితోపదిమందిన్న-“అమగో ఆపనిచేశా డు. వెంటనే దృష్టాంతం 

డిం” దంటారు. “యదసంతరి న్యాయాన్నిబట్టి అదీనిన్నీ సరిగానే 

స్తుంది. పూర్వం యేదేనా ఘోరకృక్యం చేయవలసివ స్తే యేకచ్చతాధి 

రింగా యలే చక9వ_ర్సికూడా జంకేవాండు. యిప్వుడో “సరుకు గుక్యో. 

(చయులా గ ప౦ంభువంటూవున్నా పాలించేది చేశంతోవుండే నోరుగల 

ముఖుతెవరో కొందబుగా వుండడం చేత (ప్రత్యవాయజనకమెన పనులు 

రు (xX 

bi 

స్య 

బలో 

బలీ ph A ct? ద వాట్రవల్ల వచ్చే పిత్యవాయాలు సంఘముమ్6ద “తిలాఃపావపం 

తలో పిడికెడు” గాసర్దుకుపోతూవున్నాయి. కాని బాధిస్తూవున్నట్టు లేదు. 

యేదో పిస కాను పిస కంగా యింత వాశాను. గృహాస్టుకు యీాతిబాధా 

స్ో అలో హాత్యం చాలా అవసరం. అట్ట యీతిబాధలను కొన్నిటిని కనపజీచి వ్యా 

నా 

q శ 

ఖో 

శాగానించిబు be మణికొనిం యింకా లేకపోలేదు. అవీ వ్రాస్తాను. భగవం 

తుండు సర్యచయా పరుడు. అట్టియీతిబాధలను తొలగించి తనపిజలకు గ్ర 
“ 

F* (a ర్వవిధాలా నుఖపిదాత అగుగాక అని ఆశీర్వదిస్తూ దీన్నిముగిస్తున్నాను. 
అవాలి అాణణలామీలే 

జ్ కొత్త రకం ఈతిబాథులు 

న పూర్వులు ఆకాలాన్న్ననుసరించి చెప్పిన యూత 

ఖో anh అ అ జర ఇ ర ద అచ జు డాఫలని గూర్చి వక విపులమైన వ్యాసాన్ని వా?సెవున్నాను. యిప్పటి దళ 

రాల పాతొలసుబట్టి చూస్త యెన్నో యీతిబాధలు కొ త్తరకాలు కనపడ 

రొయి. యివస్న్న చాతాభాగం యో యిరవ య్య శతాబ్దంలోనే యెక్కువ 

అ చవ టె కూ జ అహా "శ జవ వై వ్ జా 9 అనై ఇ జడ్ వ్యాప్పిళల్ కి వచ్చి గృవాస్థులను పట్ట ఎల్బి పిప్పిబస్తూ వున్నాయి. 

యో దాధంు పట్నువాసాలతో వుండేవాళ్ళకి చెప్పనే అక్కరలేదు. పన్రటూశళ 

వావ్యిన్ కాడా ొంలతవఆఅరు దాధిస్తూపున్నాయి. ఏట్రని యిస్నీ అన్నీ అని 

చెప్పడానిక్యూ_డా శక్యంగాపున్నట్టు తోంచదు. యివి యెస్పటికప్పుడు వుద్భ 



శ 

సిగరెట్లు (పెట్టి కాదుసుడ) వుంచాయనెను అట్రివితబట్బ తనకు ఒనికిరా 
వనిల్న వక ఇ దికదాాహ్యణ కకలసుంము, పూర్తపురరం ప్షవరీరో దాగా 
సంపాదించిన బ్తయాఆనంని పులు... ఏడేశాలము షళ్ళి ఆవ్టాడి వవ 

భూతం పనాగా ఆమెన ఎఐఖవాజరో దారానానం ఆఅపి-సనానుకాచి 
శో ఖా గ్ సి 

ఇప్ప్బలగా విన్నాను. అసం యనుచ్చేసి జరోక్నతచ ప్రజలలో వోవర్ నడి 

యావివెడీని రోజుకి 6 యమెపలో, "  పఎసరో: ఆత్షన కనబమితుంచిని Se 
కారుతో పాం అతు పటు వరో తారతో జ అనో తదిపునటు కాద క్ గో లీ 2 ఆలీ ఫం స 

చెలగల సిగ రెట్లురోజూ వౌంర్చనేంటూ ఆయన ఆస్తైనమ సార్రకా 
ఖు లే ళ్ * అటి శ శ జే ఇ సభ bans wr, a w సూషిన్నా లదు, ఇతరుల గతిం పోలా? ఆఅంవిచారపడ్రాను. ఈతాటుడా కు శో 
arent 

గానావపావాలకూా లోంబడి తిర్హంచిదాం ఎంలేనా అనుచివలవారహేయి. టయ 

అలో పట శ జే అజ ళు wy a 

వీదబు యిలాటి అధ్యానార మూగ పంట ర మూ? అని ఉపానౌనం టకు 

కోంటోయాను, గానివజనాములో సిగకెయు చనోతోతేని వ చేశాం రనుపిల 
ధ్ ఆం ట్ “' ఆ గో - అట్ టా 1” pe, 

చిందికాదు. నుమూావు అయిుస్పట్3 యొనిమిబక్ళానాలడు బంతి నవాశనుల! 

స్వుగాళమానికి ణుచిరూాముపససయ యదు ఛి చా 

చిక్కుగా పుంటుంచని యెణ్ంగికూడా నై ంర్కాడు. రోజబద+రొందన ఆడా 

విడి రోజవపడంచేత ఆవే? రైలులో వున్న తొదితొక్కాడి [ద్రాయదానికి 
వళ ంకాదు, ఆ రైలులో సక (బొహ్మాణ రుజ్ర్రవాండు అవవ ముస 

తెచ్చుకొన్న సిగరెట్లు అయిపోవడముస్నూ స్ట్రషసులో యెక్కచేగా రొసు 
కు.ం0దానుంకే, వున్నచోటుసుంచి కదలడానికి వీలుచేకటోవడమున్నూూ 
తటస్టించి పడ్డబాధ నేను చూడలేకపోయాను. యెందెజినో “ఆగ్నేయంతి"” 
చేశాండుగాని యెవళ్ళూ భికపెట్టలేదు. ఆ రుజ్ఞాండి వయస్సు సుమారు 



కొ త్తరక౦ ఈతిబాధలు 0 గ్ 

పదేళ్ళు. అప్పుడు నా వద్ద మారెండో చిరంజీవి అదే యీాడువా(డున్నాండు 

మాయం నకరాడా చాటునామాటునా ఆప్పటికే అలవాటు పడ్డాడే మో 2 అని నాకు 

అనుమానం వుండడంచేత __*చూచావా, నాయనా: ఆ పిల్లా య వడేబాధ 

చూజావా ?ి అంటూ యేవో నీకతివా యెాతొన్టైలు కొన్ని ట్ దోధించాను. ఆకారణం 

చేతో యేమో వాండుమ్మాత్రం యీ అబవాటుకు లో౭బడలేయ. వీడిలు 

గల వున్నాయో లేవో కాని మన దేశంలో వాట్ల (ప్రచార 

చేవుంది. మా చిన్నతనంలో చుట్టతేకాని 

క్రి త యిచ్చేవారు. సిగరెట్లూ, 1 

వీడీలు వచ్చాక చుట్లలేమేనా చవవైనాయేమో ? అనుకుంపే అదిస్నీ కన 
& 
Wont 

ణి ణు 
గ్ ల ఉల Co 

త ౦ 

é న 
(ర 
గ 0౮ 3 గి at) fp 0 

ese 

పడదు. అవి డబ్బు 1కి రెండుమూ(డూగా వున్నాయి. మొ త్తం యీ 

యూయడగాని యిందులో రెండుగాని అధమం వకటిగాని అధా రసం అ 

కాలమ్య_ర్ర్ నూటికి యే వొకటో తప్ప కనటదడన కనతతదు కాస్త నాగరి 

కత కలవా మాత ౨ చుద్దడ లికి రాదు. యేజాంసులుగావుండే “జల 

అరే + ఇ అబన బృ కాపుసపుతానవ చుటలూ కాలుసారుగాని వీఐలో యేదో వముహివిళేషం 
(on (os) రి రాయా లా 

వుందని యూ నాగదతిరపు చుట్టలు (సిగరెట్టు, కీడీలూ యొ కూడా సండుగ 

పత్తాాలు తటసించి నప్పుడు త సా తాల్ఫుకుంటూ వుంటారు. యిది 

చా 
et ఒప్ప జితాతానికి సామాన్యసంసారులడు వక యీూతిజాధగానే కనపడు 

తుంది. వొంచెం వె దీరవేషంగా పుండేవాశ్శ్ళకో ? చెప్పనే లే 

ట్ చుప్రకంఆలకూడా అనారోగ్యమనిస్నీ దీనివల్ల పండెజబ్బు షగయిరా 

aoe సట అమలు బయిలు దేరతాయనిన్ని యింగి్షుడానారు బప్పడ మె 
అ గం కురా 

PE అలో వెర్ ఆగ అచ 

య త్లుసనుట్రు తకనవతయ. యితరుల మాటదా€కా యందుకు? ఆ డాక్టర్ల 

సిణతెట్లను సరపరంబరగా రాలుస్తూవుంపే, యేమనుకోవాలి ? పాళ్చాత్వా 

ఏ యిది వక శిరోభూషణంగా వున్నట్లు ఆ నాగరికతకు అల 

వాటువడినవారి వరామ్బ_త్తివల్ల గోచరిస్తుంది. యెందరో యిది నోట్లో 

మంమీరోని మాబ్లాడ లేరు. మన దేళస్టులలో చుట్బకంతు నస్యానికి సభా 

పూజ్యత పుసన్న సే ఆడేశంతో సిగరెటకునూూ సభాహజంత వనాటు 

ణీ 
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ముట్టుడు. యీోరోగా  చులసాలుడేసి దంంచ్చదె కష ఒచ్చిన ఎటు భు మాప 
అనో . 

త్తున్నూ సంక్ యిచ్చి బాము" జని శాసించేబప్పటికి * పూసా అరు 

గ మళ్ళా అగ్శిహారాలవారంవంతా తల తడిమిమానమువొని చెవకశాహ్ఞిిఎరో 

కృషిచేసినారనిస్నీ మహోారాజులుంగా రి మెవ్వ్పును పొంది. మవ్నాఎగరిమాోి 

రాలు నిలంబెట్టుకున్నారనిన్నీ వినడం. యిప్పుడు ఆతా శాసించి మనలని 

బాగుచేయడానికెవరున్నారు ? అన్నింటిశీ కాంగొస్సువావే 
వారు యెన్నిటికని కలగంజేసు కుంటారు పాపం: వొకజిలాలో వున్నపాన 



(18) కాతరకంఈతిబాధలణు, B7 

/ తాని అమ్మ ఈ ర మ చిఎధానిరి పృుహరఠమి స 24 లక్షలు బడెబులో లోటు కనిపిస్తూవుందిగదా : 

యూ సిగరెట్లు దిగుమతీని నిషేధి స యెంతలోటు కనిపినుందో ? యివన్నీ ౧ ఆచి అజార్ 
పూడ్చాలం సు శక్యమో ? కాదో ? అదిన్నీకాక ఆయీ వస్తువులు లేకుండా 
జ్ ల సా స్ ల (జ 

బుసి మాన్చించడమనది కొత్రపంథ. మన పూర్వుల పంథ యిది కాన 

నావు. నీతిచేత మనుష్యులు దుర్వ్యసనాలనుంచి తహ్పించురోవలసిందనే 

చ్ క a జో సి అలో, అహ ఇ కాని, వ్రలను లేకుండాచేసి పురుష వ్యభిచారాన్నీ, పురుషులను లేకుండా 
వాన్స్ ఆ "శ యో వార్ అ బుయు వ వ్యభిచారాన్ని, మద్యం లేకుండా చేసి తాగు తగ్గించడం కానే 

రాము. సమస్తమూ వుండనే వుంటాము. వున్నా యెవడు యోగ్వుండుగా 

వుంటాండోొ వాండే గణనీయు.డని వాళ్ళ తాత్పర్యం. అట్టి యోగ్యత 

వ అరు అన్నది ఇది క తో కలగడం యమహావ్య క్రలకోతప్ప దృశ్యాదృశ్యం. కనక పదార్దం దొర 
అలానే (a) ee) 

అ అచ వి ఉక అ . ఖ్ నా అ వ్ % 3 

కెం్క్మ_ండా చు - పుమషాణా మవావేన సర్వ్వాన ధ్యః పతివ్రతా; అనే 

మాదిరి నేంటి ప్రాజ్ఞులు సదుద్షేశంతోనే వక కొ త్తమారం తొక్కుతూ 
మ్ యి ఆని 1 

పున్నారు. దీన్ని కాదనడానికి అంతకన్నా మంచిమార్గం చూపించేవా 
$ 

రయితే తప్ప చేతగాని ఆకేపకలకు యు కంకాదు. కాంబట్టి యా యాతి 

డానను తప్పించడానికి యీ సిగరెట్ల దిగుముతీ లేకుండా ఏదేనా సదు 

పాయం యిప్పటి గవర్న మెంటు చ 
[జొ యో అలో జల లు న శ తారని గాకు తోనుంది. కలు దుకాణాల సానంరో “టీ_కఠామీ” వఐగెరా 

అవ లా డు సా 

చె చాలావిఫాల జాలరులు వాగుపడ 

లని ద, న్నా బానపడాన్టాయ వికవంయించే దుకాకకాలు వెలిశాయంటూ వొన్ని పత్రికలు 

తలో మాలు వెవిపుచ్చాయి. వాని ఆ సంతోషం కొంత ఆపాతరమళణీ 

చేదుగాని జాగా విచారిప మన పూర్వజీవితావకిన్నే మన 

స్వ యివి అనర్జాపాదకాలే అవడంచేత _ “ముద్దు వుచ్చి కొజ్హ 

డంచిన” చందాలు అనుటకు సందేహంలేదు. కాని (ప్రపంచదృష్టితో 
చూతిం యిది “గుడ్డిలో మెల్లగా కనబడుతుంది. ఆయితే యా వుద్య 

మాన్ని సడిచువారు దాకిణాత్యులు కావడంబితనేమి, వారికి “కాఫీ _ ట్” 

పానం అన్యశువంగా అన్నచే అవడంచేతనేమి దీనికి వారు సం 

రంపే వింద కనపడదు. మనటదేశంతోకూడా యజ్ఞంలో (శొతులదనగ్నణ 

చుంచిన్నీ పర్వడా వదాజారాలకో ఆసిధారాసరికంగా తంచరించే వితం గ్ర 
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శముంచని తోనుంది ఓ 
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క 

Kk 
pr 

(ల 
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ఆయోగం యూ గొ చవొాగచికడ 

త్యులు భార్యల నాగరికతకు తెగ వస్తువులు శే 

అంటించే న్తీలవల్ల మనభారతీయులకుకూడా తార 
చారులుగానే వుంటారని వినడం. 



కొత్తరక౦ ఈతిబాధలు లం 

చెనితో రాన్ని పొడర్హ్రుమూ డా చూచుకోవాలి. పూర్వం యీోమాతం నాగరి 
కత లేకపోలేమగాని అది సార్వతిికం కామ... యీ పౌొడరుకు బదులుగా 

తోధ్రపుష్పచూర్చాన్ని వాడేవారని. “సీతా లోధ్యపసవరజనా పాండుతా 
మయాననే(శ్రీఃొ అనే మెఘసంచేశంవల్ల తెలియవసుంది. ధనికుల శేవిస్నే, 

శ అనా. మ! 

శాధించవుగాని సామాన్యగృహస్థులకు యివన్నీ యీతిబాధ తరగతిలో వే. 

అధమం నెలకు నూజురూపాయాబేనా సంపాదించేవాండయితే తప్ప 

ఆయీ నాగరికతకు సంబంధించిన సామాన్య సంసారాన్ని యీూ(చజాలడు. 

(౮ 

మా చిన్నతనంలో నెలకు పదిరూపాయీలు తెచ్చుకునే గృహష్టుచక్క (గా 

సంసారాన్ని యీ6౭దువోంగలగడమే కాకుండా (దంగా అతి ఫ్ ఆభ్యాగతు 

అనురరాడా శ_ర్ర్కొలందిని ఆదరించేవాలడు. యిప్పుడు నూబుతూాపాయిో ల 

నీ తగా (డు పిడి కెంయుబియ్యం ముష్టికూడా పెట్టకే కపోతూ పున్నా (డు. 

అప్పుడు యో కాలంలోవుండే దుటారాఖర్వలు యేవీలేవు సరిగదా: ధాన్యా 

యుల వెలలు చాలాతతు._వలో వుండేవి. నా స్యానుభవవిషయం వకటి 

వాస్తూవున్నాను. నెను 1908 లో బందరు హైస్కూలులో తెలుంగు పండి 
తఈయంయుగా రు శర-0.0 రూపాయీల జ్లీవంమీలద హఠాత్తుగా (పవేశించాను- 

అప్బటివ నాకు రూపాయీ వడ్డీమీండ రు 600-0-ల రూపాయాలు అప్పు 
వుంది. అవ్వు మాన్యంమీ 6వ వచ్చీ రు 100.0 ల శిస్తువనల్షను శునూ౨ఏటి 

రామబందా%ప్పరావుగారు ప్రతియే6టా వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా తప్పరుండా 

సంతో చేనూ చా వారై హం ల వత్తి 

ము“ఏరకువుఐ౨చే నా కుటుంబముస్మ్నూ, 

జో 

యింటి వయ మాచన్న్షదరంతులూ, యొల్లప్పుడూ తటచుగా మా ఇంట ₹ 
ఈం యా రా 

తా rae sew లోంబుట్టువులూ, వాళ్ళాపిల్లలూవుంచే అన రుటుంబ 
భీ 

మున్తూ చలతోపయూ రేకుండా చకంగా జరిగేది. దీనిక్కారణం ముఖ్య 

SS ఆహారపదార్థాలు. ఆముదం దిపాలు, యొవండో అవసర యు కె నాతరవిద;? 

రచనకు మాతం చ ఈ. నర. దొర్తో ఆరూ రారా వగయిరాలతో యి 

యింట్లోపున్న పాండితో చంసారం నడుపుకోవడ మొ. యిప్పుదో ఈ రెండు 
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వీడి_సిగరెట్లతోపాటు సర్వ।ర్రా అలుముకున్నా 
ne) 

వాసుకొన్నట్టు కొందు యీ సిగరెట్లు 

చిలక కొట్లద్వ్యారా పర్సు వ్యామోహో న్ని తీర్చుకొనేవాయ కనపడతారు. 
యీ దురవస్త తల్చుకుంటే దుర్వ్యుసనం యేలాటి అకార్యాలు చేయిస్తుందో 

యు పర్ వ Maat 

స్పష్టపడుతుంది--వాళ్ళమాట యేలావున్నా 

కాలకేపం చేదా మన్న -- గృహ 

పడుతున్నాయి. 

కాస్త గౌరవంగా--మప్పితంగా 

నస్పుకు -- యివన్నీ యీతిబాధలుగానే కన 

చిన్నతనంతోే తోడి బాహ్మణపిల్లలతోపాటు నేను డబ్బుకూ 

దస్కా_నికీ సంభావనకి వెళ్ళక పోయేటప్పటికి మా తర్లిదం్మడ్రులు “సక 
ళు a) 

ముందుముండేలా గడుస్తుంది? యెక్కడికీ వెళ్ళ” " వచేవారు. దానికి*నాకేం 

నెలకు పదిరూవాయీలు బుప్పుుడు చదువుకున్న చదువుకే యిసొి "రని 

గర్వంతో జవాబు చెప్పేవాళ్లు. అప్పటికి 

లోవర్ పెమరీ సర్జిఫికట్టు”” కలిగివుంది 

వసూ అక్క అలేకుద = 

నా చదువు “తెయంగుస్మూ.రో 

ఆకాలంలో ఆనమా(తం చదు 

యినసన్నెక్షర్లు స. యిస్తూ న ర. 

అట్ల స్టితితో ప పలెటూరి మాస్టరీకే వెళ్ళవలసివ్తై యి న స్పెక్ట్షర్తు 

నన్నెంత "బ్మనారే ఆలోచించండి. యుంకర్మమో శ రాని అప్పుడు 

వంటబా9హ్మాలు స్కూ లుమాస్ట్రర్ల్షుగా వుండే స్కూ శ్శల్లో చదిపికరాణా 

ణచాలులు మలచి వాషాజ్తానం కలవాళ్ళుగా 
ఉన 

మంచి బదీక లిచ్చినవాష్లు మా స్టర్షుగావుఐచే సూ కలో చదొిపవెచూడా ప్రధాన 

పదారం సర్వ శూన్యంగా నే కనపడుతుంది. 
hyd 

వుండేవారు యిప్పుడు మంచి 

విద్యాపిష మాన్ని విచారి ప్రై 

యిపాటి సూ భు కాడా యీోతిదావలడిందడకే వసాయి. అవుడు సంవత్స 
ర ని క అం తీ 

రాగి వకనార్కి కాని టికి రెండుసార్లు కాంటోలు షరీత్ష 

న్ా ఎకు. యిస్పుడో “ముద్ద ముద్దవ్ బిస్మిల్లా” 

చేసవారు యిన 

“ eel ఇల్ల అన్నట్టు యొప్పుడూ పరీ 

+ అయినా [ప్రయో జనం శూన్యం. అయిదేళ్ళు మయెలిమెంటరీచ్కూలుతో 

వర్తకం 
ల 

“సన్యానె సడి "పెళ్ళికి ఆ అస్టుదగ్గిఐనుంచి 

యెచు వన్నటు కనపడింది. విద్యా శాఖకు అవుతూవున్న వ్యయం టోవెండషు 

విస వొకపిల్లవా€డికె రఘువంవనం మొదలెళ్ల చెప్పవలసిప oo 

ముం దగిఆఅనులచి, చెప్పవలసివచ్చి 
శే 



పకక 02 కథలు గాథలు 

a నవడుతు: ది. విద్యగతి యిరావుంచె. పూర్యంకన్న విచ్వ జాతా వ్యాపక 

తతో 
tis ప 
cm శ 

ఈ 

వున్నట్లు రిపోరులవల్ల పె ఆధికారులు తెలుసుకౌని లృ ప్తిపదుతూ 
షః ఓం వతు సా అటి 

న్ ॥ ళ్ జ శాఖ. wy అజ ఆ సట అనాను రజ న్ జస we జా 

అయితే వకటిమాతంపుంచెి. పఫూర్వవాలంతో (ప్రతివ్య ్రి-న్ని 
నన ఆదాకు his అన్ని సు అం అవ్ , జు జో జ * ఆొాలుచల శ కూడా పృంచంరాడయు. యప డారారాయ. నూటిక రుణ 

wma ad లతను 

ఆగే న్ క్ష జ ఖే మున జ గీ చాన ఖ్ ఆమ జట శో 

ముందివేనా మాతృధాషలోని కాయ; బహబాణభా కష ోకకాదా చ।వాలుబుు శే డ్రి 

మబటువేనా కనపడుతుంది. యొఎరోసామ్ము గవర్నమెంటు వ్వనుపబచ 
ఉట 

డానికి యిచేఫలిత ముయుయె పట పపసారా పయతే న లటాగ్గి2. ( 

తృష్య తే” అన్నటపుతుంది. అం మే ? స్త టహ్మాంచమలంత [ప్రయవ్నం 

చేసి వకచిన్న సిదను పట్దురాన్నాతన్నబభ్రియింది. కాంబట్ర టి పరే 

టూరి స్కూక్ళున్నూ యీవ3బాఫలలోవే చరతాయి. యింక ముందు నిర్భంధ 
విద్యా విధానంకాడా వ టుతరకి) చముపుకౌది. దాగవు 
యూ స్కూ లో క వెళ్ళి జాదినోవలసిన దుసైతి విటససుంది రాొంచోలును. 

యెక్కడో నూట నాట తప్ప యింట్లోరాన అన్యం డా 
నట 

క] ఖై 

తవలటసిన వీళ్ళు నాడా నంచి చావారాల ముంది. నా చిన్నతనంళ 

వ్ ట్ లైదూళ్ళత్ల్తోనే కామ; పబ్బవాసారల్లోకూడా ప్రై వేటుట్యూషన్నంటూ పున్న 
ఖ్ 

"రు అంగ ను. యిప్పుడో శివారు గాామాలో:హడా యి దూకు వాఃపక 
ల # Ca wh mm హే 

స్తితిలో కున్నాయి వకణీ, రెండూ నాలరా జీతాలుసూ యిన్తా వం. యా ఎందు 

రృంలో జ్ఞాపకం వచ్చింది. నేను రఘుపంకల మొవతెష్టేముందు వర్తతే 

గృహాస్టు నన్ను తనపిల్లవాండికి రోజూవచ్చి కాస్త సపు చదువు చెప్పుల 
సిందని కోరాండు. వకనెల్లాళ్ళు కాబోలు చెప్పాను. నా సరదా తీవేదాంకా 

గానుగుబల్ల మేంద యొక్కితిరి గేవాణ్ణి. ఆర్రరూపాయి కొందోలును జీవం 

యిచ్చేవా౭డు. యిప్సుడా మాతం చమపుకు జీతం హాచ్చుగానే దొరుకు 
తుంది కాని ఆప్పుడు ఆ ఆర్థ్హయావాయుడో జరిగినపనిలో యిస్తుడు యెన్నో 
వంతూ రెండురూపొాయీలతో జరగను. ఆకాలంలో రూసాయికి యెనిమిది 

'వేర్లవియ్యం అమ్ముతున్నారం పే 7 సపెద్దకరువు వచ్చించన్నమూ"ే | ఆలా 

ఆమ్ముతూ వున్నరోజుల్దొ నే ద_క్తమండలాన్నుంచీ, గుంటూరు డిస్టిర్సిక్టు 
మందీ యెన్నో కుటుంబాలు మా గోదావరిజిల్లాకు వలసవచ్చాయి. 



కారక ౦ంఈతిబాధలు టర 

ఆ కుటుంబాల నన్నిటినీ వకయేడో రెండేళ్ళొ (శ్రీ బచ్చు రామేశంగారు 

పోషించి పరలోకంలో భాశ శత తమైన వున్నతస్తా నాన్నిసంబాదించుకొన్నారు. 

కాకినాడ అవధి నంనా6టికి యింకా యీ విషయం లోకానికి అంతమయుపు 

తగలలేదు. యెవరో అడిగారు యీ పడ్యం చెప్పాము. 

శా. "ధారాపాతము లేక సస్యవితకుల్తప్తమ్ము లయ్యెన్ గడున్ 

జేరెన్ సర్వజనంబు నీపురమునే జీవింప, వా రెల్లరన్ 
(భీరామేశాఘనుండు (వోచి మును దా శ్రీవృషి నాక్షొామముం 

వ. 

బాటఅందోలెను దానిం గోర మరలన్ బా గెట్టగున్ దెల్వుమా ఖ్ 

6 

యీయన చేసిన యీవు త్తమ కార్యానికి గవర్న మెంటువారుకూడా 

చాలా ఆశ్చర్యపడ్తట్టు వినికిడి. అప్పటి (శ్రీ పిఠాపురం రాజాగారు యేవో 

గవర్నరు సభకు వెళ్ళినప్పుడు కాకినాడ పిశంసవచ్చి గవర్నరుగా రు- 

““ఓవో | బచ్చురామేశం వున్న వూరు కాదా?*” అనేటప్పటికి రాజాగారికి 

అవమానంగా కనపడి._ “రామేశం మా ల వక పూళ్ళో 
పకన సత ప వై పునవుండే వక గృహ స్టు " అనిజవా చెప్పినట్టు చెప్పు 

_ యీ రాడాగాచేమో ? నాశటిరో జల్ pone (ప వసెద్దై వహించి 

అది ధనమున్నూ పుట్లకొ ల6దిభూమిస్ని సద్వినియోగంచేసిన మహో 

స్టే_ర్రీ రా మెశంగారి కీర్తి యూ మహావ్య క్రి కీ ర్తినికూడా మఅపించింది. 

కారణం ఆలోచి స్ట యిది మశీ అవసర మెటి6గి చేసిన దానం కావడమే. 
పినుంకాలంలో కోట్లకొలది వెచ్చిస్తూవున్న ఢనదాతలు వున్నప్పటికీ 

యిట్టి యము_కవ్యయం చే నదాతలు మిక్కిలీ మృగ్యమవడంకాడా యాతి 

బాధలకిండిడే వను స్తుంది. మునుపు మార్షస్టులకు; అందుతో ముఖ్యంగా క కాన్స్ 

డామేశ్వారాలు శ్వ యా|తీకులకు “sees వుండేవి. రైళ్ళమూ 

జలాన్ని అవి వెనకట్టాయి. అక్కడక్కడ యింకా కొన్నయితే మిక్కిలి 

సేషించి వున్నాయి కాని ఆవి దాతల వుద్దేశాన్ని సెజవేర్చక 

అన్యధాగా నడుసూ ల! యిప్పుడు క్రొ త్తగా యెనడేనా bh 

4 
వడం 

శటఓకొ 
భా) 

ల 

దాతలపు ద్రేశానికి పూర్తిగా ఆఅన్యధాగా పివ pa యజమానులు ధర్మ 



శంస్రలకు దాపరించడమురూకా  మయూతివావలనోనే చేపతుంది. వక 

గాంమములో చేవాలయా దాయముడోన్నుంచి వేవళాసప్త్ర పాళశాల నడి 

deere పృండేవారు. యుతీవల దొనిీయాణమాగాం చోటరెరు_నుబటణి 
nie? ఖై ధా (౮ చ 

అన్ తో షె న్ జో వ న w వ అనేన బల 

బాంహ్మణతరరుల మదకి సచ్చింది. ఆయన అధ్చాపవనెస్ట్రో దావా దిరరుల 

క్కూడా 'వేవం చెప్పవ సింనని కాం హోరు ఆఅధ్యాపవ 

చెప్పనన్నాండు. దానిమేంద ఆయజఎమాని ఆసలు చేడానిశే సున్నచుట్రి 

నట్టు యీ మధ్యే విన్నాను. అసలు ధనవాతపుచ్చే 

వొప్పో 2 కాస్త్రీయమైన కార్యాల వినియోగించడ మేకాని ఆన 

తుదకి మధ్యవచ్చిన యఎమానులవల్ల ఆపుస్తశగిం మాజి యేలా పరిణ 
మించిందో చూడుడి. యీ యా౭మాగ్యాలు 

దీనితో యిన్ని వికారాలు, చేదాథ్యయ కానికి వుపనయపం కాడాలాయె. £ 

ఆఅ వువనయనం ఆ డద్రాస్న్యాణ చండాల పర్వంతో జరగాదగాదిగా ర్ 

సించడం లేదాయె. “కేగవోయడేమిటి ౩  చముకవల యే _ వుంటుందఏ Re 

కుంటావా * చేసుకోండి, ఉత్తమ త(ప్రా ప్తికిరడా 1 యెవశచేపప చేను 
అట్ స Sn” or జే క ఆ 

కున్నా, ఆట్టివుత్తను_ బ్యాం, పుకాట హార్యాలన 

సంతోషము. కానివ్వండి” అంటే తీరిపోయే డానికి కొందబు (బాహ్మైలు 
యేదో పుట్టి మునిఃగినట్టు దీనికోగం పరిశిపిస్తారు. అదిస్ప్రరాక యెవరి! 

ఆదధికోరంపుంవో = యొందణు వేవం ఉపుకుంటూ వున్నావు 2 చేదం 

డాఃకా యెందుకు ? అధమం సంధ్యావందన మేనా చెప్పుకుంటూ భో 

అటిరోజులో యీవిదిన షేధావెందుష ? యూ వేవశాస్తాొలు ద్యడాలవ 
CO) ne pal.) 

యేలాగా కాపాడబడే ఎట్టురే ను. ద్విదేత పలవల్ల నేనా అతా సనం 

యేమో? అని [బాహ్మాలు ఆలి లోది పై యేమడో యేవో గాని ఆతా ఆలో 

ai ల్లకకాడా గతిన మదల 

చిస్తూ వున్నట్టు కనపడదు. బాహాటంగా వారిజనులహ్కా-డా చేవళాస్త్రాల 

చెప్పడానికి చాందసులు సిద్రపచేఏట్ట యితే యనమపు వందో ? 

నారు యెంతో కుతూహాలం వుంది. యూీూబభాటి ఆలోచనలవల్ల కాదుగా, 

కొందు కడుపుకక్కు._ర్రివల్లమాత9ం అక్కడక్కడ వి+చేఏందిలక 

చెప్పతూ వున్నారేమో జ అన్నట్టు చప్పడమెందుకు ? అచ్చుపు స్తరాలుండ। 

ఉచరానాలబ: 
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ప్రున్నాయికేదా 1 వాట్లవల్లనే ఆవేడాన్ని వారు సాధింవవచ్చు ననుకుం 
MEE 2; 

తఈూను. అయితే అది శురతికదా 1 ఆది శరివణంవల్ల పాదించవలపివుం 

టుందే ౩? అవన్నీ యొవరిక్కావాలి ? ఏదోవిధంగా సాధించడమేకాపల 
త శాన్తా?న్ని వుల్లం ఘించి ₹సపసనికి మళ్ళా ఈ విషయంలో శాస్త్ర 

_గతిబంధక మెందుకు ౩? ఆపక్షంలో యెవరికి వచ్చేదీలేదు యేమి కేదుగాని 

ఆ వేదం మాతం చెకుతుంది. దిన్నిబట్లి ఆహో చి్తై ఈ మూమెంటు 

వేవంపాలింటి3 యీతిచాథగానే కన్చిస్తుందిగదా | కాల తకాలంలో దేన్ని 
ares = PRE 

పడితే అదే యిీతిబాధగా కనిపిస్తుందే! పూర్వం విశ్వామి(త సృష్ట ఆంటూ 

చెప్పుకోవడం. ఆవి యివే అంటూ ఆకాశంమీు6ద యేవో కొ కొన్ని నక్షతాలు 

కనపరచెవారు. భూమిమీంద ఆ ఏశ్వామి(త సృష్టిబాపకు పదార్హాలేవో see! 

రంగా తెలియదు. ఆవులకు గేడెలనిన్నీ, హాంసకు Ss పెద్దలు 

కొన్నిటిని చెపుతారు. మిడియాలకు మిఠపకాయబలు విశ్వామ్మిత సృష్టిగా నే 

చెపుతారు. యిటీవలికాలంలో జరిగినవిశ్వామి(త్రసృష్టి చాలావుంది. దానిలో 

రాళ్ళానడక్కి బదులు నై కిళ్ళనడక వగయివాలు. ఏట్లవల్ల ఈమ నో వుస 

కారాలయితే లేకపోచేదుగాని గతానికి అరగజానికీ కూడా దినిమెదేగాని 

నాంచనా ళృతో నడవడం యెజంగనివాళ్ళను చూసే యేమిటో యు బ్బం 

దిగా కనపడుతుంది. దీనివల్ల కొన్నివ్యాభులు పుశతాయంటామగాని పుడితే 

( 

పుట్రనివ్వండిగాని డీని వుపయోగం, అందులో. మక అలో తట్ట తుద జరిగే 

కర్మ చేయిండేవారికి పటు వాసాలలో కున్న వవసయాూాగం యింతా ఆంతా 

అని చెప్పడానికి వీలు కనపడదు. నేను బందబులో వుండేరోజులనా6టికి 

క్ లౌక్యవృ త్తిలో వుండే పూర్వరీతివాయుకూడా యేదో గుత్రిబ్బండో 

యు బంటదో యెకి*_. వారివారి గమాసానానికి చేరడానిచే యిషవచీవారు 
ఖమ 

గాను దిన్ని యమక డొ Ca 
ళ్ కండోచపడేవారు. సుమారు రెండమైెక్ళ దూరా 

న్నుంచి హిందూ టాస్కూలుకు రావలసిన యాడా్యాస్టరమగా రొక రుండే 

వారు. ఆయన తఆఅచుగా నడిచే వచ్చేవారు: కొందయణు ఆయన్ని. “దురు 

ఎనకిలు మీంచ వెళురాదా ౩” అ౨టే ?- “నెకిలుమీ6ద సేగు బయలుచే౪ితే 

ఆంతా నన్నుచూద నవ్వుతారు" ” అని జవాౌటు చెప్పడం నేను మయొ౭ింగిందే. 
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లాల్ భ్ యః గ్ జ గాది అలి జో జో ళ్ 

లు bed డని పహూర్చి ws ఆవభధానం6 బొ అడి దటి రాల నన్నా 

ఆ wy, Can 

bu ie స కం అలాల 

et స ళా త న. న Fa భాధ ధా om ర జా 

సా, వ న BE Te గది అ ni ay శ సులాలన్ ణు చే 
hr or i bo 

న ను wi షు అ | చ 

జూ అదన (ల మళ చయల చోకరలదంం బజ్జస్ భటుం డుంట జ 

wma he 

pr 

0 ళో జరు తో nan జ షు శి న ఖా ean = 

sgt అ అ ఖల న ల మ టు అ Te అల స అత యొ 

జ 

హన్ ఒం సా 

weeny CN mm wn Ca 1 * a 

aN ere OOS ఎ) 
ల భి జ 

లో Wah 

wey “i fe wy » స భా క్లోజు అలి ష్ణ sd k ఖో 

రాచ దాతు బచిడమూ ఆపు (డలో TCO CHOOT SADE 
Fe 

i ar DI గహ చె న మ్య య ఇ ష్ 
Ch టట డు చలా చం 7 td జు ఓం అల్ల hw 4 దం ఉరూ oe జో ల చందా చు 

న. 

కి pa న్ ఈ ఆలి 

కూడదని సమాదానం. ఆని దాన్ని ASE వాళ్ళి To 

ual అట్ ఆలో wr ' | చ ఎ ళు జు క క | అటి ఇ నం జనసే ఒనివాదిని జవాబు ఇవ్న్చాము. యూ శొంకల "కమిటి * డే దా 
జ జ ఇమ We కళ్ళ షు + దంటే ఆదుగబతూడే మింటారు. యింకా దీనితో “నీ 

న ళో 
ణో షే ఈ t ఉల ఇళ న ఫో we జాన్ జ అన్నా ఉమగికాడా వర్తక మాతరం యింతవజటకు యుదతూ ఆషవగలడు 

హోరు. అజలతకకా కాలినడక. వాంచమలటి 

మయ రు ఫో కొంతమంది కన్నీ, యిది విళాామిత 

ఆయితే యస్ కొత్తరకం యీతిదా వల్లో కెందుకు చరనలసివచ్చిందిం మే? 

సామాన్య సంసారంలో ఆండవావ్య్ళువాడ యొ గస యెొందజయివె వృఎటాలో, 

అందల్క్ మనిషి వక్క్లులటికి దాకొక్క.టి చొప్పున యిది సుతల. కాని 

hot అ 

ay 

డీన్ని వకపర్యాయం కొని వదే_స అంతతో తీరిపోదు. చమువ్యృమవ్య 
ba జట షే 

బోలెడు మరమ్మత్తులు. ఆయితే గుడ్తానికి బదులుగా డీన్ని వాడుకొనే 
సంపన్న గృహస్థులకు కెంత డీనివల్హి లాభంవుంనంటే చొప్పుకో 

వచ్చును గాని అఆపూంట కాపూ6ట యెల్లో కాలకేపం జరుజ్తడొగేజాళి 

శో ఆాతే్ ళో గో అలలు ఈ పో అ న 

కాలం గడవడం తేళకహోవషంచేత యిచిరూడా గలా దం వరటదాతిచా చే? 
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మాత౦9ం ఘన్ తప్పక వక యీాక3బాటే. అన్నింటికీ మించింది యింకోటి 

కనవనవడుతూ పుంది. ఆది “సినిమా”. యూ సిసీమా “యెనీమా” మాదిరిగా 

పితి సామాన్య గృహాస్తుకున్నూ వున్నదంతా తుడిచిపెడుతూ వుందన 

డంలో అతిశయోక్తి లేశమున్నూ కనపడను. యిది సామాన్య గృహస్సు 

అకు మాతమేకాచు; పెదపెద సంపన్న గృహనులకు కూడా నానావిధాల 
ఓ Cu (oe 

యూతివాధ. బాగా ఆర్షించి నిలఅవచేసిన ప్రీడర్లు వగయిరాల కొడుకులు 

యెక్కడోగాని మళ్ళా తండు9లమాదిరిని వుద్యోగా దికం చెసి సభ్యత్వాన్ని 

సంపాదించడం కషం. ఆలాటివాళు అం[డితారలు సంపాదించిన (వవ్యంతో 
ప రా య 

యూ సినమా “'ఫిల్యులు” తయారుచేయించడానికి పూనుకొని *“యెఏమా” 
న్్ ల cy; నళ క ఇక క జ్ సో త 

చల్ల వచ్చఫలటితాన్ని ఏ ంచుతూపు న్నట్టు వింటున్నాను. ఆది వర్తకం కనక 

దానితో లాభమూ వకప్పుడు రావచ్చు, నష్టమూ రావచ్చు ననువొండాం౦, 

యితర గృహస్థుల తాలూకు ఆడవాళ్ళు యీ (పదర్శనాలకు “వషేంంవెటి గా 

యొగబడడం యేలాటి యీతిబాధో, పితివారికిన్నే అనుభూతమే కనక 

విస్తరించి (వాయనక్క_అ లేదు. యింటిన్లి నాదీ తలుపు తాళం వేసి ఆడాళ్ళా 

మొగాళ్ళూ పసిపిల్ల దేఖీలు సినిమా మహోత్సవానికి వెళ్ళడం కనిపెట్రి 
కలా శ్వ (a 

యిడెసందనిచెప్పి దొంగలు కొంపఅయ్యవార్లంగారి నట్టిల్లు” చేయడంవల్ల 
ర లుగ ౯౧ 

|| జా కీ క్లో ఖో జ రారా అ ద ఆ అనో మలో a 

లిన వోన్నికూడా గరించనివా రెంచణ్ గృుహానుబు దనసనపచాతాయం* 
కో 

Ux 

కాం(గాసు పంతులు మనర్యనిషేధాన్నిగూర్చి ముందుగావరియక్న్నృయ్రా 

వున్నారుగాని అంతరంతసే మున్ముందయగా  ''ఆడొ పూతశ్చోగణాధివఃి” 

రాండ్ పుపక్మషమించడం అవసరమని నాదు తోంచఛచింది. 

టు అంతగా ధనవ్యయాన్న్ని కనిగించే 

కటోకలర బు వగయిురాయి “నెట్టి నేకు. 

స్మారకాలుగా కనపడతాయి. స్త్రీలకేమ ? 
పురుషులచేదు? యీసినిదూలవల్ల అలవడేదుర్నీతి విశేషంగా వనపడుతుంది* 

ఇ జి శో తో వు ర్యా లీ a 

కాొాంచటు యీూకశానాగాలుు, సంస రించాలనే వారున్నటు ప్యతికల్లో వుండ 
నషా 

రాంతలవల్లై గోచరినుందికాని కల్లు దుకాణాలను సంస్కరించడం చుతాటిదో 

యివిస్న్ ఆలాటిడె అనుకుందాను. యో బాపతు యితివృ తాలు కొన్ని 
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ను, 

"ని జున్ను చుర్వీతి (జ్రధానంగానే వుంటాయి. యెప్పుడో 

తం రావాల, వస్తుందని కొంచబు వుయ్యాూలూగుతూ అను 
ఇ 

ట్ జ ణ్ ॥ అల్ బ్యాక జల్ amr సు కాల్ ణో 
"ఇళ POSE పోజు గ్ శశ ఛి హ్ he vy Se ఇ చిన ఖ్ huh మంటూ దవృనా రుగాని 000 లలన లాట కించి ) ంనంగానునూ 

జో 

జో జు" లే అనో ణి 

సళైటూళ్ళలో కూ లాలి ఇనానంగానుసర్నా లది యిప్పటి; వచ్చిందని తలు 

ణ్ న్న చురగఇకిగనాలతో నిండిజున్న యో ప్రపంచాన్ని సంస్క 

 “యెలుల్గౌదు తంటసప్పనిి గానే కనపడుతూవుంది. 

మించడం సంస్క ర్తల ధర్మం కాదు. శాయక పులా పయ 
అల mr 

an. గో wr క్క (ఎ. ౬ యు జ Moy ఇచ oe నగ త్నెంచిర తిబ్బదు. యూదులోషాంన్ని జ్రానంవల్లన కాని నివ ర్తించిపు. 
ఓ వి ౮ నా 

టి జొనం పిద్యివనలైతప్పృ లభించదు. ఆ విద్యరాడా యో కాలంతో ఆచేక 
శ 

: ఆ జా mere జ్ ఒడి న్ 
అతో మిశిచమ పుంశకంచేన మేలా |పపందడానికి ౪9) నుస్ఫు 

ద 

దనిస్నీ తెలుతుంది. కా 

లాగ డేని స్వధావాన్ని డానికి వదలిపెట్టి పూరుకునేది కాకహోవడంచే 
తానుస్నూ, వారిగాలి పూర్తిగా సోంకిన బుద్ధిమదగేరిసరులు సంస్క ర్తలుగా 

వుండడంచేతానున్నూ అఆస్యదాదులరు “యేటి కెదురీంచడలి వంటిదిగా 

తోచే సంస్కారాలు నెలకొల్పుతూ పున్నారు. ఏట్లని కాదనడంరల మె 

అమోదించడచు మంచి పద్దతి. మనలోకూడా...-ఉ. “దై వమనంగ నెట్లి 
దగు డానిని జూచినవాం చెవండు ? కార్యావసరంబు పట్ల నలసాత్ములు 

w** a wy 2 ఆ చే een) పల్కె.డి మాట గాక :"' అని చ్రైవనిర్ల యానికి అనగా (పకృతి శాసనానిక 

అన్యధాకరించే తలపు కలవారు పూర్వమందుకూడా కొందటున్నట్లు 

గింథ ప్రమాణం కనపడుతుంది. కాని పికరణాన్ని బట్టి ఆలా సాహా 

సించేవారు ఆసుర పికృతి కలవారుగా కనబడతారు. యింతేకాచు. డై వం 
మీంద సమస్త భారాస్నీవుంచి ప్రవర్తించే మహావిజ్ఞానులుకూడా అంతతో 
అ 44 జల లై ల అటి ష్ గత్వా----“దై వం విహత్యకురు పౌరుష మాత్మశర్త్ష్మ్యా యత్నే కృతే యది 
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నసిద్ద్యతి కోడత్రదోనషః” అని పురుష (ప్రయత్నానికే ప్రాధాన్యాన్ని యిస్తూ 

వచ్చారు. అనేక యిీతిబాధలతో చేరివున్న యీ (ప్రపంచ దురవస్థను 

చూచి శాంతి (పియులె న నారదాదులు యెప్పటికప్పుడే “-క్రవోపాయేన 

చె తేషాం దుఃఖనాళో భవేద్దుువహమ్ ఇతిసంచింత్య మనసా విష్తులోక 
రాల ఢి ౬9 

ముపా౬ఒ౬గమత్” (మనకు విష్ణులోకం అంపే లండనే అనుకోవాలి) 

స్ అట న్ వ. టు వచు మ జై ది న = జె వంతా 
ఆంటూ అరా కొల్లా రుం a పయత్నుాంచన. వాట్లు శాంతిక తాలూ 

జా అ అంజీర జో 

ణానాలూ జపాలూ తపాలూ వుపచశించినట్లు కనపడుతుంది. యిప్పుడో ? 

శౌ 
RN =) 

లంగా కనవడక కాంటోలి, యే మేవస్తువులు ఆమార్షం టౌ తిగా ఆదరించే 

యాతివాధాకారకాలుగా కనపడుతూ వున్నాయో, ఆవస్తువులు దొరక్కుండా 

చెయడానికి పియత్ని స్తూ వున్నారు. అంఎదుతో మల ముప్పుగా వున్న 
(a 

దాన్ని మొట్ట మొదట యొత్తుకున్నట్టు తోస్తుంది. (కమంగా శేనిందుతలో 
Pann 

వ 

వుదాహరించిన వీడి, సిగరెట్లు, సినిమా లోనై నవాట్రకుకూడా యత్నిస్తా 
Oss 

ea న్ని శ అావవామ్యా జూన్ అ స్త అల 

రని వాయ నక్కఅలవ. వక్క సిగరెట్లకే కోట్లకొలందిగా గృహస్థుల 

సొర సొమ్ము వమ్మవుతూ వున్నట్లు యేష్మ8కతోనో చదివినట్టు శ్లాసకం. గాంధి 

గ rod ష్ ళో ఇ జ బాన్ వో న్లో దులో వ్యావ్యానంజబయడం చూస్తూచూస్తూ వూరుకోచేక కాని మలో 
wd నో, ఖు లో, జ జ ఆజ శా malt పయోజనానిక్క్మా_దు. పూర్వులు చూపిన యోశణబాధిలడ్ యిప్పుడు ను 

న్ ల, న్ ఖల రా నాని ఇ జ 

కొతగా చూపి, యీతివాధలకీ కొంచం చేదం కనపడుతుంచె. యివి 
పల్ 

వ 
Loy) 

ళో జు ఇగ ళీ అమ్మ్ లా ఈల ఇ శో అమి 

తురో [వ తోరం వుం_దికనక చు కాం? పమంతుిలో వాం అతో 

అని అనుకోవడానికి వీలుగా కనపడతాయి. అకివృపష్మ్ 
కూ 

మసుష్య వరయ 

పనృవి ఆం సా ఫ్యపడతాయని కొందఅయివే అంటారు. డాని అటవి 
అలో ఖత 

కు 

చూసూ పూరునోవడంఎ పా ఏజాలలక్షణంకాదు. శంకరాయదయులు వాద జీవిత 
pane tan, 

J 

మంతా దారమారికంచో వినియోగించుకొన్నారు. సశే అంతతో తృప్రి 
me 

అహోచేదుకదా : లోకకల్యాణం కోసమని వారివారి అధిపాయాలు డ్రి 

గ్రంథ యాపంగా సెరీదరించికూడా (ఇయత్నించారు. దానివల ఆంత 
tt భా 



ఏ od 

పారమూ క కాని నేర్పు కుంటదూచఉం: ఆవాస: బిపి సంస రల 
వ జ అాంే 

పంవృమ్రలున్నూ యేవహొంవమందివో వుపురించి రీజతాయని చెప్పుక 2 ల ఆనే 

తప్పవు. నేవలమూ శంకరా బలలాగ నీతిటోవదేయడం మారెమే కాక 

అరే ప ఈశ లాం జ్ ఇ అ ఆకే జ ఎస్సి | ఎ అ పున్నామ కనన చంచం ద్వగసణం భవపేరగొ” ఆనే ఆధివమడో చె 

వత 11 ॥ 
అలానే ఇ 

+4 ళ్ కాల్ (ల గ " శ శ న్య వ్ర వంపుల తోడాంటును వె కొన్నయే చరితంజుఎ పెప్పదూప్పంటారు. ఏవిడా? 
ఘల్ Sn $e ళీ షో ఆలీ 

శ శ లో య ఆది అటి > న a శ సీ జో వాట్ట 
DS నిలిచిన ఆ ఆం అతా శానా రయ డే Du CMD రస న ల జే 

జీ 

అజ ఖం సే 4 గే శ ఇ శ ఆస జ జనః గి క "నై మిన ఇుందంంనగా ల తఏిరదు బరు అంస్క్తుతించి భు ఆ స eT ID 

~~ మే జట శో త స ww అవే aus అట శి ణు న్ Sa 

ర J LTS క ననన సం ల Be a వ బు స్ట ఇం 
ళో +. 

బార్తిరంభించిన “సేలం ఉీళ్లాలో యెందతో రాసదోచులు ఆదచురలవాటు 

మాని డానిఖలితాన్న గర్పిదాంచి అమమ అభధినందదాలం సంస్క రులకు 
కాల 

తెలుపుతూ పుసుజు పతొవల వల చె తే తెరుస్తుంది గాని యీ పతికల 

వొ9ింతలు వారివోదచి పక్షగరాభివాొయాన్నిబట్రి స్పంద వండడం 

పాయళః కనపడడంచేత పూర్తిగా విశ్వాసించడానికి ఆఅవరాశంరయు, 
+ అన $ ఇ అ ఖో hy జ ళ్ 

వ్యతిలకాభిపా్యయ 6 కోల ఒం పత్రిక వరమదవ"పొాయి యిండౌ నిం చుచ 
శా ఉస గ్ జే య వ న్స ర్ల శ ఆఅమత్త్షోకె రావప్తూర్వు య ఆత్మహళత్చవల్ల పాాణాన్ని గోల్ఫోయినటు 

రాసిన రా6తకాడా చదిదాను. భదతు. డానిేమి ? రమీమెనా పూనిన 

* 

పూనికి మంవివి. యివి సెగితే మజి కొన్నింటికి వారు హూానడానిరి 

వారిర్ వుత్సాహం కయిగబతుంది కనక దీన్ని నెగించవలగించుని చోకం 

భగవంతుణ్ణి పారర్థించవలసిపుంటుంది. యేలాగో పడమజిగాలిద్వారా 

కున భరతఖండంలో యూ శతాబ్దంలో వ్యాపించిన యాతిదావలు తొల 

గితే తప్ప సామాన్యగృహస్టులు జీవయాకి గడపడం పొసంగనే పొసంగ 
దనే విశృ్చయంతో నేను ఆయాయీ యీతిబావలను యిచ్చట పర్కొాన 
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వలసివచ్చింది. యిందుతో కొన్నిగాని అన్నీగాని ఆహాదకరాలంటూ 

వాదించే వారుంటారనిన్ని యెజుంగుదును. ఆలా వాదించే ఎడల మద్యం 

కూడా ఆహ్తాదకరమే అని అంగీకరించవలసివస్తుందిక దాః తోలంబరా 

జీయం ఆనే వెద్య(గంథంలో య౭ఖనివారణకు మందెమిటంటూ (పశ్నించు 

కొని దానికి మద్యపానాన్ని మందుగా (వాశాండు గంథకర్త. కూూసునముతం 

అనే వామాచార వైస్టవమతంలో చనిపోయినవాళ్ళ దినవారం తుట్టతుదను 

గ్ 

f (౮ 

q | @ ని వె షవులున్నూూ చనిపోయిన వ్య క్తితాలూకు బంధుమితులున్నూ 
(Sy) WY amen 

య ధేషంగా మద్యాన్ని సేవింవడం యిప్పటికిన్నీ ఆచారంగా జరుగుతూ 

[a 4 చ 

వుంది. దీనిపేరే ““తొళ్ళక్క_౦”” అంటారు. డీనిపేరునుబట్టి విచార 
గ్ర 

యూ ఆచారము అబవదేశం బాపతని తేలుతుంది. దీన్నిబట్టి యిది 

కూ ల్ లో జ్ షు ra గ దుర్వారమెన దుఃఖాన్నికూడా పోంగెప్టే శ గ్రికలదని యేదో వకమడతం 
లా ఠా ఎబి 

అ నా న వారు భావించడం కనపడుతూ వుందిగదా ! అయినా సేవించిన పిమ్మట 

నో ఉల 

దీనివల్ల కలిగే చెడుగులు ఎక్కువగా వుండడంవల్ల దిన్ని సెవించిన 
గొ ౮ ౮0 

వాడు పంచమవాిపాతకులతో వక:డుగా పరిగణింప(ంబడ్డా (డు. పాత 

యాసపానం సలసావికి అన్ని యాతిజాధల 

కన్నా కస యాతిబాధగా నబతుతుంది. యిట్టి పాతక కార్యాలు 

ద్ ఎవి | జ క అ ఆళి 
కోయించది గావటోయినా సగ రెట్లు వగయిరా లోగడ నెను పుదాహా 

రించినషణ్ను యాతిబాధలనడానికి సంకయంలదు. ఇది ఆనాదిగా ఆవరి 

అలో ఇ! లో ఇరా లాల అంద్ జ గ జా 

హోర్యాలయ గావున్న యాతిచావలలా అంట 2 అఆలాటివి కాపు. యిచతరదాశ 

wl us ళు శాన య్య శ అన్న బావి § 
సంపర్ప 0౦వల్న మనచశాసిర రవాణా ఆయి యీ దిశాన్ని, ఆరాగ్యాన్ని 

Wu 
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ఆలో ల కలో చ ws అఆ లాన్ ఆర జ జ జ య. MOTD SOM, WT DPD కం. DS అ. కలా 
జ ల్ penne ఖీ 

/ |! జ వ్ ఖ్ షు లో ॥ చో ళీ శ 

వా క్ర ర మ అట TOSS సల రు య TY వల షు స అక ఇ. 
(| ఫే క్ష ayant 

శ స Ea ళీ షా ఖగ * వ న క మ అక 

తంట శ కం భతార లుగా కొరి ర ర 1. సాయన చం (హార శె అచ 

వలపసివుఐవటులదపి. యో అభిపహోంయయు దగాకిప:ుదు నలిగింపమా వెం రామి? 

డా న ముయమారు నలణ మయమే; 
వ 

నం రీశత కలలో వుడాహాడించికరాొడా దును ఆ జడద్య్యాన్చా మనలో 

వృదకించి ద్న్ని ముగిస్తాన RO 

అ న్యా ళో స్య జ యు tal న య క 

అను మూనింపన రలఇనావుచపబ మ గాల సేనగా ఎంచి 
ష్ష్ UU 

మ్మనముం (కజృరేక అరిషనుములా మన్నించుచునానా మ ళ్ శే ఆను టి శకం క us We బు adi yO re) అ ud ర 
సేల్ pn ప 

అరే yey లో శ we సల ర ww అ meen వ wa ఇ - go స 

శే aT తయ ete Sed wa he mM su జ ర ఖో 

స శీ (a “చ నాతల (on 
MW mw ws జూచి గా og wy ey ఈ ఖే స ఆల్బా. ఈ ఇ 4 i శి న న లి yp Ee 

Was wie పల్ ud క్షే hk షల ఉగ సం అ క 1 చ్ © we ఇట జే జ్యే అ 

గర్భాభూ పార 

దస గురించి -నాతుమామము మనా? కర NT 
# * అలనే 

యిని, దిన్నియుణించి (నవాయడా ప” కనువవందటా రమా? చప. ఆఅంచోంవా 

యెొజింగిందిస్న ఆనా ౫ మాంస ప నటు! టో ర ళ్. 

యెన్ని విధాల వ్యపు సహా ఏింటంంది బవముమూవవ్చెంచో కు బయ్యా అర... కెసి * వో 

రింపంబడడానికి రారణమెమినో సుర్టుకావారవవగా సింది ఆబంసర మనా 

కాకపోయినా కవివ్యుం చెసుంకో, వా ఫర SE చాలా ఆవింరల- 

అఐమచే ౫ (వా; బరు మాటని వచ్చె యే 

కొన్నిమాటఎి పృథివి వప్టేబచ్వటి3 యేరా పున్నాయో? యద్ 1. గ 

వలకూడా ఆలాగే pee వుంబా అహాడశాను. కొన్నో? వాళ్వ్యాచ 
శా గ జట జాల 

వెచ్యంలాగ డేళశాటనం చే వాన మునోనావాలలాగ.. దదన్షదెమాఖుతూ 

ఈ ఆందుకువుండే కారణాలు కొం: oe సర ఆద 

పాయంగా వివరించే వున్నాను. దాన్న యిందులో విసష్మిరింద ఎల: చి చమూ 

వ్యాసానికి ఆరంభం చేశాను. గర్భాధానం మొదైనపదడాలు మాఃణడం 

te 
a శ] ఓ ల్ fu 
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అంే తతృమతదృవాలలాగ కాదు. చావా దూరమారంగా మాజడానికి 

యొదటికారణం సిగు ఆపడానికి నరిగా అర్షంచెప్పవల సవ” గర్బ = కడుపు nm థి Es 
యొక్క లేక _ గర్భమందువుండే వొకానొక జంకువుయొక్క, ఆధానం 

అంకే ? చేయడం యిది వ్యాకరణశాన్తా9నికి లోపం రాకుండా “క రక 
NR on) 2 

రృణోఃకృతి” ఆనే సూత9ప౦9వారం చెప్ప అరం. యి6క సామాన్యంగా 
డు 

చె'ప్పపిండితార్థమో ౩ ోకడుపుచేయడ” మనియ్యేవే. యీఅర్ధం ప్రల 
"కేశాదు పుదముషులరమూ్క్కూడా లజ్జా కరంగానే కనవడుతుంది. యి ట్రైలజ్ఞాకర 

మైన మాటను సుచ్చరించి వూళ్ళో పిన్న పెద్దలని ఆహ్వానించడానికి 

ద సృతుమా నులు చాడాబజంతిఅతో బయలుదేబడం నానాంటిక దూయంగా 
చా 

రోయదంచేంగే ఇం వాడి వా వే ఇ గ ౧వొలును | క్రంమంగా గర్భాధానపదడాని3 డాదాప్పగా 

ణో = అ నర అస అ లాల్ జ Q Mn ఖో మళ లో 
వుండ యితర పనాలతొ (పస్తుత శుభ3 రాన్ని వ్యవహరించడం "మొవలటు 

పెటినటు తోనుంది వెదిక పదఎమాత90 అనాదిగా గర్భాధాన మని 
ట్ Caner) అయాను ల 

అలై ఫ్ శో అర భార్ దు లాల జో 3 నాలా కక్ ఫి త్ర అచ టెం గర్భాధాన ఖు_డ అ మైన వనాహారకనొలటు గర్వాధానాఖ్యం రర 

రరిష్పమాణ8” అని సంకల్పంరడా : అయితే యింకొకటి కల్సి తప్పేమి 
ల ఇలలో లో అమ ఇ శ టో లు అవస లో ఇ. 

చెప దనికి పె త్యేకించి అ మం పుటిన్టులేచు. నిషేకమాచి వకటి వంది 

గాని అది రజస్వబాత్చూర్వం జరిగే నూత్న్నవంపతుల సమావేశానికే 

చాధంగా మూ వె వృన వాడడం. గర్చాఒజదధాన పదర గర్భ -(- ఆధానం. 

న్న wr Gs ఆన అ ww” ఆ ఇ” క్ల ఇని తెంతితి రాదికవ ఆ _ఎర్బష ఇని వేడే వా ను నక:*_ఆఅవేదు. జో;తిష 
Ca wa |) జు 

గరంథా వై “ంంరాాథధాన మచిష మషమ విడ” ఆంటూ యూ కబ్చిత ప్పేరునే 
షో et ఠం 

వాడువొన్నారు. రాళిడాను గాచస గర్చాజఒజధానషణ శవిచయాత్”" అన్నాదు 

ణో టట అస్ స్నా kh 

తెంచాన టలు, యదా? వదమల ప 
PRI ఉమ. 

లో శాస్తి న జట జో జల గో వి 

తెక్ం._ంచ నె EE * రౌాళివారు పంజల వ్యవహారానికి వ్యతి రకంగా తన 

లో 
ఎ ల జ | 

క బంతికి పున్నడానా ? ఆని ఆర్థం. యవింయ తన పెంద్దాని5 తన 

వార్తను పం-ప్పుచూ మేుఘముండిచేత ఆలా పిల్వమని చెప్పుతా.డు. ఆపి య్పులో 

కలిగిన లాభం తనభర్త బితికెవున్నట్లు వెంబనే యామెకు తెలియడమే. 
వ 
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పజేసిన స్టే మనంకూడా యే? 
గాడ వక చిక్కుంది. యేమిటంమకే ? “ఓవెణవను 

జలాల 

దానా. అవి కాళిదాసుగారు సంటోథధిం 

“దృష్టా సీతా” ఆన్నచోట వ స్వ సొతసి క్కడ కనబడడం ఆ 

తోసుంది. యిక 
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రాలినో సంవోధి సై యేలా వుంటుందో ? _పెంగా దానిపులదచ మనకు జరిగే 

మర్యాద యొట్రివో ? ఆలోచించి చూడండి. నిషవయోగ్వుండుగా వుండే 

యేమర్యాదస్టు జ్ఞైనా మనం “అయోగప్యండవు కాకుండా పృుండే వో వముహాను 

భావా $”” అని సంటోధి స్తే యేలా వుంటుందో? ఆలోచించండీ ? అయితే 

రాళిదాసంతవాండు ఆరా సంబోధింప చేసే మనమా డాన్ని విమర్సెంచే 

వాళ్ళుమం కే చెప్పు జవాబు చేను. శంక యు రంగా వుందో వేదో నసహూద 

యు వరిశీలించాలి. కాళదానుగారు మతోచోటకూడా యూరాగే వాడి 

వున్నారు. ధయువంశంలో 

“ఆఅహాంనులానాంయురి త. తసయా” అని సువడిణా చేవికి విశేషణం 

చోశారు. పాంసులా అంపే ౪? కులట. తద్భెిన్నురాలు, అపాంసుల. అనగా? 

అంజరా,ఏది. ఆంటే = మహాపతివ్రత ఆర్నయాటః ఆట్టివారల లో ఆగ గణు 1 

రాలు నుదక్షిణాదేవి అని తాత్పర్యము . మహావతి ఎత అని చెప్పడానికి 

యుందు లంజే రెత్తుకాని దాం పడ పా9ణాయామం చేయశంలో వున్న 

వశేష మేమిటో నాకు బోధపడలేదు. యెవరేనా ఏజ్ఞుఎల తెలిపివే తెలుసు 
తోతగసైతితో వున్నాను. పిడివాదానికి వుపకరిమించే ప్రకృం నాది కాదని 

సహాచ యులరు నమ్మిక వుంచే తెలుప్పతారని నావిళ్వాసము. యిది విష 

యాంతరం. పిస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటూ వున్నది గర్చాధానాన్ని 

గబార్చి. యీపవంతో స్ర్రాలకు ముఖ్యంగా లజ్ఞాఎర్యమైన అర్థం పున్నట్టు 

యిశీవథివార భావించి దీనికి పర్యాయపదాలు కొన్ని కబ్పించువోవడం 

సర్వానుభవసిద్ధమే అయినా కొంచెం వ్యాఖ్యానం చేస్తాను. దానిలో మన 

దేశంలో వె దికరుటుఎవాలన్లో బయంిదేశకిన పనం, బహుశః, బొౌదానన 

ఆనేవనుకుంటాను. గర్భాధానానికిన్నీ బాపాసనకున్నూ సంబంధం యేలాటి 

చంటారా ? వినండి. గర్భాధానంరోజూన పగలు అగ్నహోోతం ముంచి 

ఆ చంపతులచేర హోమాలు చేయించడం ను,జి సం. అందుచేత ఈమా 

టతో దీనికి నుమారు పవి పం(_డెండు గంటంకాలంతో ఆరగంటోయేదాన్ని 

వాడితే అంత అజ్షాకంంగా వుండవని ఆలోచించి అలా లాష్షణికపవలతో 

వాడడం మొద లెట్టారని తోస్తుంది. రాని క్రమంగా ఆపసదంకూడా అవయ 
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సా షు 

క్ ణి మ నో లు జ ఉనా! జ ఇ అ - ఆ అగ్నిని లదిషలుం. తలపటినను కనపడడు. చాన గర్వాధానం 
శ 

నాడు అం, ఆగ్నుడకోత్రరిం RE 3 కనకము జవినిసో కు 

ఆని సంవల్బం ఆరుగంతుంచి. దాని ఆరం, కృజాయోనంచరం  అసలగా 

మున ముంతలో ఉరింమా షి పొంది! అగ్నిహోరాన్ని వళ కంధానం 

సానా ను ఆని. వినన ఆ జదింతో అలపే ““వునస్పంధాన” చదంతో 

వ్యవహారించవలసి వచ్చిందనుకంంటాను. యీ ఆర్హాన్చు ఇను గొందలకు 

సంప్రదాయపు శ్రర న ఘలడీతులు పన్న సభతో పుజగ!॥సించి వనం 

వారు సమ్మ్యతించినడే తోచింది. కాని ఆఒండితుంరు, శిరోమణి అని కాని 

“ఉరోముణ్" అని కాని బిరుదాలు రేక “'డిగీరి'లు వున్నట్రు లేదు. పూర్వపు 
రకంగా చేద, చేదాంగాలు అభ్యసించి యేక చదవాయులు సషులరు 

చెప్పిన మహో మహం. అపు ఆ పండితులకు అంతగా గణత రని 
ల్ 

ఖు గో శత రె : స జాని “3 ప అయ్ వడదు.. చూడండీ... “అమవసనిసి యన్నమాటి” అం సెంవర్నంళి hs 

యీమథధ్ను వక శిరోమణిగారు ఆలంకారిక సమయా జనో చూపిపునాః రు. 
భీ ట్. నా. 

యెగా (బ్రహ డేపుడికి లమ్మీగర్న డాసత్వాన్ని కిరాణా ఆ నందర్భ-లో పో 

చించారు, ముఖ్యంగా నార ఆలాటివాచి పొండిత్యమం పే భయంవ్వేష్తంది. 

వారిని తల'షెట్ట* పోయినా కలగ చేసుకొని యేదో వారు [వాయకమానరు. 

కాబట్టి మంగళార్హంగా వారిని కొంచెం స్యరించి వాిిసుకొణది వారిను 

కోవడమే యు క్రమనుకౌని ఆలా స్మరించి ప్రస్తుతాన్ని పుపకరిమిన్తాను* 
“కాపాసన” పదంవంటిడే “'పృునస్పంధాన”” పచమున్న్నూ- కాని డౌందెం 

శంకకుమాత్ళం ఆవకాశం లే3పోలేదు. “పెండ్తికొదుకు గర్వాధానకాలం 
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వMరకన్నూ జీవత్పితృకుండుగా వుంటే యూతోంగా అన్నిహో(తంతో 

ప్కసక్రిపుండదుగాని అన్యధా అయే పతిని తండి)తద్షినం లేక తల్లి 
డా యి రగా 

తోదినం తజసించినప్పుడు సమంత్రకంగా సెకేవిడల అగ్నహోతింతో 
(టం దు యం ర 

సంబంధంతప్పదు. అప్పుడు ఈ శుభరార్యానికి వాడే “పునస్పంధాన” 

ముసలం ఆబ్లిరానిక్కూ డా వాడవలసివస్తుందేమో +? ఆని శంకయితే ఇప్పుడు 

లిగందిగాని లోరంతో గర్ప్చాధానానికే రాని ఆబ్జికానికి అట్టివాడుక 

తకపోవడలచేత అదిపిస్తుతానికి బాథకంగాయ. అన్నిటికంకే వ్యవ 

మారం (పబలబముని ముందు తేలుతుంది కాబటి వి స్తరించేదిలేయి. దిని 
టు 

కోసం యిడరోదాహరణాలు చూపవలసివ శ అమరమూ, దాని వ్యాఖ్యా 

నమూ పూర్తిగా వుదాహరించవలసివస్తుంది కనక స్పృశించి వొదుయితూ 

వున్నాను. యిప్పటికి, గర్భాధానం, కొపాసనగానున్నూ పునస్పంథధానం 

గానున్నూ కొన్నాళ్ళకు లాక్షణికవదంగా మాజీనజట్లయింది. గద్వాల 

పా9ంతంతో యీ పదాలతో యూ మహోర్చవాన్ని వాయుతూవున్న ట్లులేచు. 

వారు ““ పియోజనం ’” అఆఅనేమాటతో వాడుతూ నున్నారు. మేము శ్రీ 
ఆల్ > అ చ a గ అలి ఇ” 

ఆత గ నాతి రాజుగాచికి క్చతిగా ఆం|ఆక రించిన (శ్రునివాసవిలాసంతో మంగళ 

పటగర లో 

“ఆన పునస్సంధానకాలమ్ము నన్ ”” 

ఆపె వాచేటప్ప క్ ఆ సంస్తానపండితులు, పునస్పంధానమంటే 

యేమిటి ? ఆగడానికి ఆరంభించారు. మేమ ““'యిదేమిటంటీ యూమాటకే 

ఆర్హం తెలియడా ౩” ఆని ఆశ్చర్యపోయాము. అప్పుడు “మాదేశంలో యా 

పడ ంతో దీన్ని వాడడంలే”” దని వారు చెప్పేటప్పటికి యేదేశంలో వుండే 
రాజుకు మేం కృతిపెడుతూన్నామో, ఆ దేశొస్టులకు తెలినేపదం---” జయో 

ఆనం” ఆగేదాన్ని వుపయోగించడమే యుక్తంగా వున్నప్పటికీ తీరా 
వచ్చాక యెవరేనా = “యో [ప్రయోజన మేమిటి ? 

తిధివియోజనమా?”” ఆని ఆచేపిస్తారేమో? అని అమంగళార్లవ్యంజకమెన 
అలానె య (a Fe Wes 

ఆ (పయోజగనపదాన్ని కూడా వచలుకొని ముతోమో స్తరుగా సదుకున్నాము. 
అలో యె 
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కసే జన్యు! Ce మో కలరింగా లా దం లేవంటూ చనల ముఖ్య UR 

క్ అన్యా బర బే ఓ స్ ఇ లో. జ్. లో న్య 
పుఠరోహిచినభతో అపరా చు చ్పభెంచిస అలో ర ఆన twit అతనో అ eT 

ఈ జల ఈ వాట్ జీ స్ ఇ ఈల ఉగ జ సే mm qe ఆభిగంది:పా వున్నాను. లు దాహ యెదల ఆ సాహు 

ఆపాదించినవోషము. సర్వవిధాలా పడుతూ వున్నది. కాంబట్టి నిజయున 
హ్చానయంక లవా 'రెష్టుయనూా చేంటినారు పెయామేపణవు భది మగు 

ల 

సపెట్టుకోగూడడదని తలుస్తాను. “యీ నక్క ట్కేనా మీరు అధినందినాన్ని 

తెరిపేడి” అని యెవశేనా శంకినారడూ ? ఆస్నధ్బాహ్మ్యణులు నా ఆధి 
శ నందినాన్ని అభిలషించరు సరివదా, దాంహ్య్మణశట్ర శబ్రధారుర్తైన 

యెవళ్ళదిన్నీ అభిలషించరు కనక ఆ విషయాన్ని వి స్తరించ నవ్కజలేము 

వారిప్రచారం వకవిధంగా సెంటి బారిహ్మాణనామధారులకు వుజకరిస్లు 

దేహా అనుకుంటే కాలదౌర్భాగ్యం అందుకుకూడా వొప్పు కుంటుల 
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దని తోంచదు. యిది విషయాంరరం. యిప్పటి;  గర్భాథధానం యెన్నో 

అవతారా చంత్తినబ్లయింది, కొన్నిటిని వివరించడం అయింది. దీనికే 

రజనస్యలాతయ్పార్వం జరగపలసిప స్టే నిషేరం అంటూకూడా యింకో 

యాట వాడుతూపున్నా కు అనే సంచర్శం యిదివజకే సూచించాను. 

నాన్న్చామిన్వుతో కొందటు నాగరికుం యూమాబటబేమీ వాడక 

తం ఆఅలబ్లుల్టి తీసుకెద నా" మున్ మాతరం వాడశారంటూ బందరులో 

బెహ్పంయగా న గ ప శాత్రయమెనదయినా ఎంత ఆవశ్యతమయిన 
మొల 

దయినా యాకా ర్యం అన్ని వరాల బారా అంతో యింతో లజ్ఞాకరంగానే 

ధావిస్తైూపున్నారు. రాజులలో యింకో ఆచారం వుంది. అచేమిటంకే ? 

భార్య పుటెంట వున్న్నవముడు ముసరితనలలతోచేనానచే అ తవారింటికి అలు6డకు 
oy వది aa; 

mA నాలను ఇ 1 ఇ జనత అ చెడితే చ ప్పు. ఆఅందుచెత వెక్ళుం వెళ్ళ డు. వక్క గర్భాధానాన్నిి 

లాన్ అవ్ | ౮ ఆ 
గారా ఎవెంబెటూ వాిశాను. కాని దినిలా గే అనేకావతారాలె త్తిన 

నీ 

వెన్నో పున్నాయి, అవి లశాహాయు క్షమెన మార్పులు రావు. వాట్లనిగూర్చి 

మజశోమాటు పిసంగించుకొందాం. గర్బాధానం యె త్తిన అవతారాలతోనే 
భోధనంి” ఆఅందికూడా చేరుతుంది. సర్యశుభ కా ర్యాలరుస్నూ పర్యాయంగా 

గార్ కం గాంగ కక గార్ ఇం అరి అకు నో రలు ఆగే రో వాడువొవలఎన ోకొభన” పదాన్ని యన్నాళ్ళనుంచి వాడుతూ పున్నా 

బుంలు ౨చితబురివ పపై7ైయునాన్ని కులు. గోతానర్మ విశాఖపట్పుల; . అ : 
వే ఖా జాట్ ఇసి ఇళ డో అలో అట అబు 

సారి 1 శారి శ జ గారి గౌ నీ 

నర్కఉఅఎ మ. రంఅంశం మితి, కన్ని యెభబీగన విషయమే. కొందు 
7 కు... 2 

వివుర్శవఎ యోపదముతో గర్భాధానాన్ని వాడడానికిన్నీ అసుమోదంచరు 
వ శన 

నారు చారి మరం_తొో చాయోచలి” పదాన్ని క గే వరంగా వాడిన కపుల 

డా సమస్యాయించదు. అలా వాడిన we గాలు 'రఎడుమా[త్రం 

జ పితో పున్నవి చూపురాసు. 

(Hy “ఆలువిడ్డలు తెచ్చు పిఖ్యాతిగాని మొదలనుండియు నీవు 

చాతచతాయదుంచయచటతచె | చిత్రచిశ్రపిభావః" 

(2) “లఅవ్మక్రవిక్రమ విరాజ(డ్రాజవోర్చ రండమండిత సా[మాజ్యవధూటి 

చేరం జనుడే 2 నిర్భాగ్య దామోదరున్,”” 



భత కు ఈజ్ఞణన్నూ _ | * శాక ig ఓ tj జ్ఞ శల a క వ ఇ న్నా ర్ 

జక శు యు we శాన. Wee వె ed Guy కతా Bisa Te we సత ట్య ఇ | 

a ల అలీ ia? * “ ల mf అ త అమ్మ వావ్ ఎండ్ వై | ణి వాట్లో 

SO SD ల ల కాట అ ELEN TYTN I ప చ 
ఆం ఇల అమే 

“జుట్టి Pea i అ EE గ ఛ్ శ జ ఆజ నా ఫ్యా 

వ్ నంటు దధ క్త తతిగెంచిె. aw రయి MOD  - ఆ నం ఆ హో We 
గ్ క్ల భ్ ఫొ 

* జు" క అల్లో ఇ ॥ శాంత ఇష మ్య” అంక క్ ఇ న 
ot: wud preg, ల | ఇ సో అత్ర Ce ON అవ ప టి ఆర్ న D9 BC san ఇటు. అనో అ గ ఆకలే గా 

గ శో జి నాట్ జ ట్ శో క ణ్ తొ ఇ యు. 

దంగా సృతంతినారు. రవిచ్వవుంపి తన హృవటయూన్ని అతల ప్పి 
అనీ! 

జ, 
కీ 

క్యు పనా. అచు కరస 
అనో ag 

ఖ్ 3 - య! ! నై Pe ge mn ష్ణ i 

WET ఇత్ర దై దినాం. గాబా అలలు నాని అస 1 తం 

లాట్ మ మొల క్త ఆటీ న వీ బ్ న్ + జన 

నాంిమ్మ్య్మవి యాన్ని GED ఇల యు DOD వ ఎసి ergs, బం 35 చో wa 

న్ a క ల్ బ్య శీ + అటి pra, Jr TD “ Ca" 

Teds ఇందా రపుణటవం న్నాం మం జగ Ture క జ స ౮. తష 
స్తత శ 

ఖీ + న త్త స జాని (/] క్ మజ నాటీ న. అసో % 

కర్జిపిటోోది ఎస ROAR అద లనూ చు. హా ర కా న్ లు టే ల ఖీ ఒకు! nr hae 

3 శ జల్లే 4 స శి ఇ స ణి Cb) 

బలీ లో అం గాము నముట wit జ, డు నాస్య ర ఆ SITE Ow) 

త్ * my త ఖే % జై జజ > ఖలీ 

సమ్మతీములు. ఆని వారి ముడము తబంంచింది. వాంచోధొదిరకాంలి 
ఓట్ల wa 

9 సన త్ ళ్ శా x ul # ఐటి > ౯ * 

లాకిలికులు పుదాజారించిన సామగ్యఎ మ్బమమోర యు అగి కాకాను 
“her 

లు 

పహిసుందంకచు చో నివారుండము. యిలా మ స సల 
ne 3 | శిఖీ న 

పదాలకు వాియవలగి వుంటుంది. దీన్ని ఒపవంమంంనా పట వొని 

తక్కినడాటిని గిహిసారని పొప్పుతం దీనితో ముగిస్తూ వాస 
అలనే 

వాిసాను. గర్వాధానం యెత్తిన అపదారాం యెన్నో పున్నా అం'బరో 
AnD క అలీ 

ఓ (| b గ్ 

మిక్కిలీ మృదువె నదిని, ఆఎఫ్విచేనలవో చాలా వాయుకలో వున్న పిన్నీ 

శోభనమ కే అసతారమే కసక దాన్ని వదంుకోకాశ దిని 
దాచ్చురిష్తూన్నానా. దీనికి మహాకవి పరియాగంకూడా ఉందని ్రైగమాఎ 

వారన(గా విన్నాను. కాని దీనికి పొమయోగంతో కూడా అవరు అవని 
3 = ఇధి ఇ బాక్ ఇ ఆర కె ఆ we స స 

నా తాత్సర్యం. కృ ష్ఞాడి్మరుల కార్యమనిమాడా అనడం కలదు. బహాం3 & 

యీ కార్యం గుంటూము దిస్టిికురోనున్నూ. వ్యవహరించేడే కావచ్చును! 

యింకా డీన్నిగూర్చి చర్చిస్తే మజథికొన్ని యిలాటివే దొరికితే వొమకులా 
యేమో కాని వీటికన్నిటికిస్సీ శిరోమణి శోభనపనమే. యా శోభనపవము 
సర్వశుభకార్యములకున్నూ వాచకమే అయిననూ పిస్తుడాన్ని విశేషించి 
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చెప్పడం డూగరూడిచేన నని విజ్ఞై లకు తెలప నక్క_అవేయదు. పరర వచనమ 

అపా వారవ ను పుచ్చుకొనే కంలో నత్తనుల్లకు గరాణా వానరం 

3 % ( వలసి వున్ననూ రూడిని పురస్కరించుకొని పద్మమాతంమంమ శొ్ర్తవ 

యిన స్షై “ని వాయనక్క_రబేదు గదా? వ్యాసం వి_స్తరిస్తూవుంది. గరా 

ఛానపదం  మోటుతనంగావుందని తోంచకపోతే దాన్నే వాడుకోండి, 

తో “శోఖనొపదాన్న వాడుకోండి. అసలు నిఘంటుల లో భు కె 

నిదంకు కొన్ని పేళ్ళున్నాయి. గాని డీనికిమాాతం లేవు. యభనం వగయి 

రాలు వున్నాయ-టారా 2? అవి బూతులతో చేరతాయి. అందుచేత శోభనమే 

ఆధారం. దీన్ని వదలుకోవడ మనేది నేల విడిచిన నామువంటి దని 

మనవిజేస్తూ ముగిమ్రున్నా ను. 

ey 

మద్యనిషేధం ఆఅవసరమేం 

మద్యపానవోషాన్ని గుతించి కొంత వాిినాసు. యెందుకంే 

కొన్నినంవచ్చురాలనుంచి (పతీ పతికలోనున్నూ దీన్ని మానిపించే [మయ 

రత్నాలు జరుగుతూ వున్నట్లు తలుచు కనవదుతూవుంది. యిది చావా 

సంతోష్నించ తి గ్యవషయం. మన పూర్వులు స 

ఆాచంటు పొగంబు వేంటి” ఇత్యాదిగా నేలా స్ట తంతు 

మూందోడాన్నిగా. పరిగణించారు. కాని మహామ్మదీయుతేమో అన్ని 
యర్వ్యసనాలనునన్న్నూ యిచ్చే (పోత్పహాస్తుందని చెప్పి దీన్ని మొదటి 

డాన్నిగా పరిగణించి పూర్తిగా నిషేధించి వున్నట్టు ఆమతంతలో వేత్త 
ల నవారివల్ల విని పున్నాను. పెగా యీ కథకూడా వారివల్లనే యెష డో 

విన్నాను = 4 'వాకానొక విజ్ఞాని యోడషం పొండడానికని పత క 

టుమూూా, తీరా ద్వారాన్ని సమీంపించాక అక్కడ నాల్గు తోవలు వేలు 

చేయిగా పున్నట్టున్నూ, అందులో వకచోట సర్వాంగనుంచరి వొకానొక 

యౌవనవతి సర్వాభరణ భూషితురాలయి కూర్చుని యితళ్ణి చూచి కేచి 



నో కా wee సళ్లు ఇ తో జ తో న. న లో 

అఆఅడము మము ఆర్కా డిడె లబ తా మ చత స ర లల అ * అరి అందలని ఎపి ట్ట 
నీ ర్ు న 

శశ శ్ జల క్ తా చార్య ళ్లు శ తళ గో ఇ పై 
పా లస wn be ఖా Tere ay న ¥ ve స hes ము మూ 2 చతెడుతడునా జో వై నష్ట న్నా, దానిటయిద ఆ ముందరి 

తళ జ = ఇ ఇ me క తో ర es స శా అర్య సై సల, ఎడుదుప్పుగా, నౌ యమా రోజూ యాః ఎల శ్యెంగారాన్ని అనుభ 

శోష నాన by అన శో కోలు షర ఇ శ్రా ళా జి ధా లో న 9 జ ™ అజా. బ్లు శ్ షో 

ప టెం ఆహా యూ యారాల్న లభ డాంంం విదరా్స 0 _ అమల అయ్యల 
గ. 

తోవను పోతూవుండంగా ఆతోవలో దారఃదు వొక ర దోతును 

చూపి అ “యో తోవను వె్ళేజట్లయిరే డీమ్ని జంపి అమా ఇూాంనాన్న్ను 

భడ్ంచి వటి బెక్ళునలఅసింి” ఉని ఆద్దిగిం నట్రుడా దానమింది మసన 
WS 

ముముతివు “యిది జీవపాంసడో డేరిజంది, వాటటి్ ఈపని చెను 

చేసదివేదు, యింకోరో ఫరా” నని మళ్ళీ మరో టొ వసు కోతుం 
sar: 
thal 

వుండగా అక్కడ వొకండు జూదానిక్ సంబంధించిన జరిదరాలన్న్ను 

చూపించి ""కొలచెంచపు నాతో జూరమాడి దెడిరే ప; వలసిందే కాని 
రీ జ జా 4 అల్లు లాల్ రేనిపజాన్ని యీ మార్గాన్ని వెళ్ళడానికి వల్లంలగా” దని ఆభ్యం3రం చెప్పు 

శ బే 

టప్పటికి మన నిషధయోగు,(6డు _ “జూచం ఆడడం. చాలా తిప్బృుపని, 

న జో ణా తు వాజ్ : agp యీ దుష్కార్యం చేయడానికి నారు చొంర్రగణా యిష్టం డి” దని చెప్పి 
wml? an 

మతో (త్రోవను పోవడానికి మళ్ళి వపడుతూవుండంగా ఆ తోరిషలో అలంక 
రించిన కల్టుకుండలతో వక మనిష్ కూర్చుని _ “అయ్యా 

గాని, ఈలా రా కూర్చో చాలా పరిశరవవడి యెంతో 
వచ్చావు. కొంచెం యీ మద్యాన్ని దాహం పుచ్చుకుని మంకీ వెడుదావు 

గాని” అంటూ ఆతిధ్యానిర్ ఆహ్వానించే టప్పటికి రా 

యో పని పంచమహాపాతకాలలో హూందువులు చేర్చి సిచమదించి చున్నారు, 

గ్ 

మహమ్మదియులుకూడా దిన్ని చాలా తప్పుపనిగాచే చెప్పి చూషిలచారు. 

కాంబట్టి యీపని చేను చేసేదిలే”” చగేటప్పటికి = *'ఆపద్రతిని యీ 
మార్గాన్ని వెళ్ళడానికి అవకాశం చే” దని ఆప్పరుషుడు ““ఒడేరావపు” 

చెప్పడంతోకే మన పరమార్లవేది అనుకున్నాడు గదా: యేమనంకే? 
““ వను మారాలేమో నాలుగే కనపడతాయి, నాలుగింటితోనూ నాలుగు 
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ఉైపతిబంధకరాలూ సద్దమయినాయి. వీట్లర్లో స్తూల సూక్ష్మాలు విచారిస్తే కొంత 

మతుగా వున్నది క కలుపు చ్చుకో వడ మే. కక యిందులో హింసాదోషం 

తెము. యిదివొక చెట్టునుంచి పు మ వూయ్వలయి జేదీన్ని కూడా నిషేధించారు 

గాని నిషేధించినా "కిన్ని అంగీకరించడంలో గుడిలో మెల్లగా వుండడంచేత 
ఆఅ స్రేతప్పుగాతోంవదడు. ఆంగీకది_చని పక్షాన్ని మోక్షానికి వెళ్ళడానికి యింకో 

తోవ కనపడడమే లేమగదా ఈ” అని చర్చించి యెట్రకేలకు మనస్సు సమా 
ధఛానపణచుకొని ఆమద్యాన్ని నేవించడంతోటట్టుగానే అంతకుముందు 
వుండే విజ్ణానం యెక్కాడితో పటాపంచలై పాజిపోయింది- దానితో వెనక 
చూచిన మేంకపోతును చంపి మాంసభక్షణ చేయవలసివచ్చింవ. దానితో 
“తాటితో దబ్బనం” గా ఆ సర్వాంగనుంచరి అవసరం ఆఅముంది. పి మ్మృటు 

ఆవిడతో జూదం ఆడడంకూడా అవనరమయింది. తుట్టతుదకి ““సీవిమో 

కోహి మోక్షః" "అనేవాక్వానికి (పభ మోదాహారణంగా మన ముముతువు పరి 

మించాండు. మహమ్మదీయులలో పాం9జ్జు లవల్ల వన్న యీ యితిహాసం 

వల్ల తేలిన సారాంశం అన్ని దుర్వ్యసనాలకున్నూ మూల 

కందం సురాపానమే అని స్పష్టమయి=ది. కాంబట్టి పానం వర్ణించడం 

మహమ్మద్ యులకూ్క్క్కూడా అంగికార మొ. యూరోపి ప దీన్ని. 

వర్చించేవిషయంలో ఆఅడుత గలరు కాని వారిదేశంచోవుండే నీతో ప్లస్తితినిబటి 

మితంగా దీన్ని ఆంగీకరించనలసిందంటారు. కాని కొల6దికాలంకిందట 

ఆఅమెదికాలోకూడా యీ మద్యపానాన్ని పూర్తిగా నిషేదింవడానికి ఆరం 

భించారు. కృడకృ త్యత్వాన్నికూడా పొందడమై తే ఆపఏగెందంట గాని మళ్ళా 

pe తెలుస్తూవపుంది. ఆ ఖండంవారికిన్ని మనకిన్ని వండే 

వం యేమిటంటే ? మన ఆమ వ్ ౦ యెంతో ఆలోచించి కాని యే విధి 

గ తప్ నిష్నే ఇధాన్నిస్నీ అమల్లో పెట్టరు. పెట్టితే అది యుగాలకొల (ది 

నిల్చిపోవలసించే కాని మళ్ళా వెంటనే నాటొడ్డుకుతూ” అంటూ మాఆఅడం 

అందటూవుండదు. మనవారు విధించే కారా పలక న పుణ్యానికిన్ని లంకిసా 

ఆలా గేవుంటుంది. నిెన్నీ నికిస్ని పాపానికిన్ని అంకిసా వుండి తిముతుంది. 

యా విషయంలో లం భన మన మర్గాన్నే చాలా వణకు 



Jad కథలు గాథ లూ 

పో మె శో వ. * ఉక pa జ ఖో ముక నినా తాసు మరం “వాచతదునుకొ? తారార్థ చాలా పరు క ల సే 
PO) 

గ ఇం సు. జ ళో ఇ” క స క శో పాపంగా కనపపపు. అందుచెత వాటిని వారు ఆచరిసడాం పుంటారను 

2 a కు శాల ఇన ఎమి గ్ తో వ ళు ఆప రో అమె వర్కా న పా9జ కలవావంత (పైంగె స్య నాదం న వెస wT 
మ్మో % లే 

రాన్ ww వ్ wy" Se ws my కొం జు. యుంల్ డే విశేశూలు కొన్ని కర్మ కాంవపచావమ తప్ప యికారాచారా 

గా శో ము 

హం ఖే. నకున్న్నూూ డారికిన్ని ఆంతగా విన్నా స్పంిపారియా అ కనబడతపుండై యమా 

wT సప్యాళెచాలు యూ తి దితోగం మూ౭దోకడానితో జ్ ర రారు న. 

ఆతి తణసగపమతుుం తుంచి అనా పంపుచం మనర్కా మయలకించు వాగాని? కేసీ 

ష్ష్ ఒడ వ శ హారత్చిన సింథం -_ సను పుడావారించిన యితిహశినా న్న్న టై 
కగవనా నీల 

ఖీ # వ అడి అని కు లో జు గో 

మహవన్యుదీయులు పాగాన్ని పూర్తిగా నిషుధించేవార. పున ఆద్బలలో 

యెప్వుదో యి మ రంల కాలంచో ఈఃపానం చాే మాగాయ కరాడా మం 
భ్ 

Tow 

రో, న్న eer * జ్ ఉనే అతి 7 2 జి నీళ్న్ళరో పాటు ఆయోదించినడ్లు దొతజబషముతుంది. కాని కల్ల 3 వచ్చ ననిన 

న్వానుభవ చేత ననిబుట్టి శురాగాచార్యులు ని ఉధించిసట్రు్నూ నారదరంన టు 

క. ““గూసురు లాపిగలగల జను చిసుర సెవించిచేని యిఏ్ మొవలుగం. చా 

పాస క్తి కతి. బతితు లగసఐదముదరు చేసితి మర్యాద చనిండకానుంము బిమల్”? 

యిందులో వున్న “ఇది మొదలుతన'” లనే పదంవల్ల కంచరి 

ముందు మద్యపానం మవహోపాతడాడో చేరదే దగుకొండామా * అయిత 

మహాపాతకాలు నాలుగే రావలసి పుంటుండి. కాబటి ఆపడానికి “ఎరు € 
పాఎముఖ్యం యివ్వడానికి వల్హబడచు. యీ రథలస్నీ అరవాదాలు. చమ ్వైం 

మద్యపానం సిషిద్ద మనియ్యేవే గజ తెలుసుకోవలసింది. కాని చాజుర్డు 

లనిపించుకొనే కుటుంబాలతో జన్క్యించినవారుకూడా శృంగారరసానుభవ 
నికి హూంగుగా దీన్ని ఆజరాదించిన టు మహాకరవ్పల గంధపోకడలు ది 

ye రా శ నం మ పయిస్తూవున్నాయి. కాని సంసారు లసనిపించుకాన సంపన్న న్యు సులు 

దిన్ని ఆమోదించినటు కనపడడు. సంపన్న గృహాసుల శ్క్యాంగార దసాను 
వ్ కేన 

భవానికిన్నీ తదితరుల కట ను. రతిరహన్య్యాచిగం. ధాలు 

యెంతో భేదం కనపరచివున్నాయి ""పురుషభావవషట్కృతి వర్తి తం 

న 

జ 

వనితయా నిజయా సుక్కు తీ కృతీ,  మబణితహీనరతోత్పవమాచ 
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లమ రత” వగయిరా శ్లోకాలు చూడ(దగు.._మద్యపానం చేయడం తప్పనే 

బాగహ్మణణడాతి మున చశలతో దానిస్థానంలో మతోవస్తువును 'నేవిన్తూ 

వున్నట్టు అంతగా కనపడదు, గాని ఉత్తరదేశంలో భంగుపానం చేయ 

డం సర్వసాధారణంగా కనపడుతుంది. భంగు పుచ్చుొనేవారెకేనా చిలు 
ముతో గంజాయి వుంచి పొగ బుచ్చుకోవడం చాలా దూష్యంగా 

ఆదేశంతో కనవడుతుంది. దీని స్థానంలో నల్లమందు కొన్ని శాల 

వాడతారని వినడమైతే వుంది కాని మనదేశంలో నల్లమందు వాడడం 

మాత9౦ం యేదో వ్యాధిని వురస్కరించుకొనియ్యేవే కాని వినోదార్హం తీరి 

కూర్చుని వాడడం కనపడదు. సంపన్న గృహస్తులకు తప్ప యితరులకు 

అందులో ముఖ్య రగా నిమ్న జాతులకు రెండే మందులు వున్నట్లు కనపడ 

తాయి అందుళో వకటి నలమందు, రెండోవ తెలమందు. తెలమం 
ల యం "వో 

దంెకే ? రసకరూరం. నిమ్నుజాతుల్లో చాలామంది రెండేసియేళ్ళకూ 

మూడేసి యేళ్ళరూ యేరోగము లేకుండానే రసకర్పూరం వేసుకులటూ 

వుండడం యీదేశంచలో చాలామంది యెతింగిన విషయమే. వాళ్ళ ఆయు 

శ్రాయాని ఎఇ కాపాడడం యీ తెల్లమందుమీందే ఆధారపడివుందనసి ఖండి 

తంగా అ రులు భచ్చును. యిదంటూ తక దితిని యిప్పటికాలంలో చె ద్యులు 
య అ 

కా సీబిల్డు యిచ్చుకోత గవాళ్ళు వాళ్ళల్లో వాకళ్లన్నూ వుండరని వేజే చెప్ప 
జ 1 ర్న పలా వో 

నక్కంలులేమ. వాళ కానీ నాలీ చేసి యావజ్జన్యమూ సంపాదించిన నంపా 

దన నా సారి wala గిరమో క ప్ర | బెల్లుకులగాని 

snes వచిానంత త్వరగా తష లం క ఆయా 
చు టో 13 

వ్యాధులు తలుచు రానే రావు = జానిక్మా.రణం వాళ్లు తప్పనివిధగా 

పొట్టడోనంచేసే శరీరపరిశ9ిమ మే అని అందయూ యెతి(గిందే. యెప్పుడేనా 
అనారోగ్యం కరిగితే తెల్లమందే వాళ్ళ కొభారర; కొన్నింటికో? నల్హమందు. 

యూ వెంటితోటి తిన్న నూ కొొంభై మంది జీవి స్తూ కై వున్నారు. యీనల్ల మందు 

కొన్ని సామాన్య క్షతిియకుటుందాలవా రు తగిన హేతువు ree 

వుగ్గుబాలత్ తోపాటు పిల్లలకుకూడా తమతోపాటు వాడుకచేయడం క్వాచి 
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చ్చంగా కనపడు వంది. యీ రారణంచతనే ోధోజగనం చేశారా * ఆని 

అడగడానికి బదులు డారిరో_ోనన్హమందు దేనుకాన్నాతా 2 అసి అడగ? 

డం ఆచారషంంమంచి __ చాంహ్మూణులలో “చేవతార్చన ల అ టక 

వూజ అయిందా?" ఆని ధభోజనానిశే పర్యాయపదంగా వాగాచం యితిపటలో 

చండేది. కళమంగా వాలడదాౌర్భాగ్యంవల్త చి భశ్నులరు ఉఆఅవవానం వాపా 

వయకుననశించింది. యివిపిషయాలణచచ ఎ. ముం, యే నను త్రహోతోలని 

ఇఒకార్చునీ నల్లమందు జెళత్తకలక బెక౬ికర తెలకిపిండి ఆఅచ్చులమాడిరినా లు 
అజ నాలా. wy నలో wn a ౫ ఉని. ఫు _” జో అవీ ౮ 

తినడాన్ని గూర్చి ంనుటబెటులగయ గాం een oO వ కా తం చినినివాచెవా ర 
క్ని; 

వ్యాధిగస్తులే అని భూవంగా ఉఇపబ్బవచ్చ్చును = యా మచ్చెహాన నిషధం 
పాము నల్హ మందును మాడా నిషేఏండేయునల  యొంవలో ముసలివా మై 

మిక్కలి చిత్ము_లో మతో. ర నల్లమందు ఉతనా౭యటరాడనాందుు ఉర 
| | వ శ 5 జ pe అ పెరిగిపోతూ పుండడందేత రోగగొస్తులుగా వుంచే వవలు డే 

జ త mw లో జూమ్ జే # 

మిక్కె._లి చిష్కువడుతూపున్నారు యు దీన్ని యజతారాపవావపవాఫం. చెల ఆటను 
bs 1 

bad Cd ళో జనని w అరా ఆ be] 

చోట మణీ ధర చబూద్చించి బాధి సూపున్నారు. అమా నియ ఫం నన్తిమలము 

అ bas 

మవుతుంది కా'బోలునని 3ెంచెం నల్లమండదుతో అవిసరనున్న్ను ms 

భయపడుతూ వున్నాను. పత్రికల్లో దీన్నిమాడా నిషధించినప్తే కనబడింది. 
గాంధిగారు ద్వంద్వాతీవలు. యెంతటి చ్వంద్యాతీతుండున్నూ శాన 

క అవ న z ళ్ 
డా వనం టె చమ్యులరెతప్ప యితరులకు యిది దొదవడతాం ద 

అలా. లా క! 

మోకాలు దిగని అంగోస్త్రలతోబటిల్న అలాటిడే _పమ:వితుండదుగపద తోటి. 
వ. 

అంతనుతో ఆందులోనున్నూ వార్రక్యంలో శాలడేజం పేయడవముల టు చుుతడొ 

కాకాదు. ఆయన మనపురాణాళల్లో పుట్టలు వగెరాలలోవుండి తపము! 

ఏబుషులకూ తీసిపోయేవ్య క్రికాడు. ఆయనసలకల్చం లోకకల్యాణడా నరం న్ 

ఆని చెప్పక తప్పదు. కాని కొంతకాలందా6రానేనా నల్లమందుముట్టు కు డోర 

కడం బాలవృద్రాతురులకు అవసరం. సరే తాలూకా ఆన్ీనులతో కాంటోలును 

దొరుకుతుందని (వ్రాశారు. వొందంియి తే ఆక్క_డికి వళ్ళి తెచ్చుకోంగలరు- 

గాని కొండఅించుకున్నూ సామర్యంలేనివాళ్ళున్నారు. ఆ ఆకినుకు వాంటి 

భత్యాలు కొట్లుకుని వెళ్ళలేరు సరికదా, ఏకంగా తులమూ అఆతులమూ 
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రొనుకో_ వడానికి తాణలేనివాశ్ళే చాలామంది. కాం గంగస్సుముంతు9లు 

ఆలాటిదీనులను పిశ్యేకించి వక్క_కంటితో చూడాలి. వాళ్లు మత్తుకోసం 

నలమందు అభ్యసించిన తెగలోవాళ్ళు కారని యేపిమాణంపడి తే 

ఆసిమాణంచేసిచెపహువచు!ను.ఆలాటివా ళాకు వుపకారంనిమ త్తంయీామీ6ద 
A 6) స కి షాలు 

నల్లమందు వెల చాలాసులభం అయెటట్టుకూ డా చే_స్తే యొందతో దీనులు 

ఆశీర్వచిసారు. అమితే కొంచటు ఊ*నలమందు వాగే (బాందిన్న్నీ వ్యాథినివా 
స్ ౧౧ 

రకమే, అందుకోనమే మేమున్నూ అభ్యసించా "మనే వారున్నూూవుంటారు. 

కాని అది నిజమా ? కాదా? అని విచారణచే స్తే తేలకబోమ. మద్యపానం 

శుకునికాలన్నుంచిస్నీ నిషేధింపం బడుతూనేవుండి కాని నశించినట్టు 

మాతం తను. పయిగా వృద్దికూ డా వొందిందేమో ? జారత్వచోరత్వా 

దులకన్న దినికి యెక్కు_వ గౌరవం మనవారు యివ్వకు. యూరవుఖండ 

వానులు మితిమీణితే పానాన్ని మనతోపాటు చూస్తారే కాని మితిలోవుంకే 

దానిజోలికి బోరు. పూర్వకాలంలో నల్లమందుజోలికి పభుత్వం వెళ్ళిన 
a అల మరు అ 0 ఇదం జల మ ల 

ట్రా భారాలు కనపడపు. దాన్ని వ్యాధిగా స్తులు తప్పయితరులు వాడినట్టు 

వఖషాంతాలున్నూూూ కనపడవు. వ్యాధిగ 9స్తుల విషయంతో మత్తు 

పడారాలేేకాదు; యే వదారాలకున్నూ విధినిషేధాలున్నట్లు యేమతం 
GG ప) 

నూ కనపడదు. యింకా కొంది నిజ్ఞాపరులు మనఆకమ్యలలోనే వుల్లి 

వగయిరా నిషిద్దవస్తువుల భకణానికి [పాణాపాయ సమయంలోకూ డా 

సందేహించి మానుకున్నవారు కనపడతారు. యీ మత్తుపదార్థాలనుండి 

రప్పించడమగమిషతో (ప్రభుత్వంవారు (ద్రవ్యార్థనచేసినట్టు పూర్వం కన 

అతడు. ఆందుకు ఆరంభించింది మహమ్మదీయ (పభుతషం ఆని తోస్తుంది, 

“""ఆద్యా_రీ”” అనేమాట వల్ల యిది తెలుస్తూవుంది. కాని ఆ పిభుత్యం 

నల్లమంచు, గండాయి వగయిరాలకు పిశేషించి పన్ను విధించినట్లు కన 

పడచు. నా చిన్నతనంలోకూడా వీట్లకు పన్ను లేనప్టే యిప్పుడుకూడా 
లాం ఎ 

మన్యంలో వుంచేవాళ్ళకు కాంటోలును యీ పన్నుళదని చెప్పుకుంటారు. 

నాకం తో పదార్థాలు మత్తుకలిగిస్తాయనే కారణంచేత పన్ను వేశారను 

కుంటే ? ఉక చేసుకున్న పావ మేమిటి? చాగా ఆలోచించిచూ స్తే 
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(పతిమనిషిన్ని అంతో యింతో గవర్న మెందుకు సహాయపశడం ఆనక్వాకం 
కనక ఈ ఉప్పుపన్నుద్వారా అక్షి సహాయాన్ని గవర్నమెంటు దొందుతూ 

వుందనుకోవాలి. పూర్పపురాజులకు బుషుబు కూడా పన్ను చెన్లించినట్లు 
“తాన్యుంఛ షష్టాంకితనై కరాని”” అనే కాళిదాసుగారి ల్లోకపావంవల్ల 
అవగత మప్పతుంది. దొషధంగా యీ దేశంరో “బాలవృన్టాతురులు”" 

వాడుకొనే నల్లమందు నానాంటికి మజీ హెచ్చువరలో సుంశశమనేది 
సాధుబాధగా పరిగణించపలసించే కనక మన కాంగెరిస్సు మల్మతులవల్ల 
య్మేనా నవపకారం జరిగిడే బాగుండును... యేమందుకా దతొంగని 

కొన్ని బండవ్యామలు దీనికి లొంగి రాలచషేపం జరగడానికి పెదద 

3 

ఓ bo 

డాక్టర్లే వప్పుకుంటారు. యొవరిదాంరానో అక్క.అ చేదు టెదడారర్లలో 
యుగం ఆట 

వొక్కురుగా పరిగణించతగ్య వారున్నూ కాంగెస్సు పముఖులలో అ 

గణ్యులలో వొకరున్నూ ఆయిన మన ఛోగరాజుగాచే నల్లవుందు మాపో 

తానికి ఆంగీకరిస్తారు యే చీనావాళ్ళో దీనిని తీరికా మ్బని అభ్య 

సి_స్త అభ్యసిస్తురుగా క. మనడేశస్టులుమాత90 అలా అభ్యసించి వుండ 

రనియ్యేవే నానమ్మకం, ఆందుచేకతే దయింతగా(వాయడం. అయితే మద్యం 

దొరకని పద్ధతిని ఆబాపతు జనమంతా యీమీంద దీనికి యెగంబడరా 

"దేమో ౫ అనేదిన్నీ విచారణీయయే యొగందీ ప్రభబ్రహ్యాత్య దిగ ప్ై 

గోహాత్యగా, కనపడతూవుంది. ఆయినా మొట్టమొదబ యీ తీగుల 

నిమి త్తం దిన్ని సులభసాధ్యంచేసి పిమ్మట చిక్కువై మారాంతిరం 

తొక్కడం యు క్తమేమో ౩ రోగులకుఃగాని యిది యివ్వబడ దహమెతల 

సరీ ఫి'కెట్టు తెచ్చుకోవలసివస్తుంది. అది (ద్రవెగకసాధ్యం. దానితో వన 

వంతులందయా సల్రైఫికెట్టుద్వారా రోగుబే అయి తంజావూరు సోమరి 

సతాొన్ని జ్జ పికి తెస్తారు. వుస్పుంకే గంజిలేకా, గంజుం పే పుప్పుతేకొ 

తిప్పలుపడే బీనలు సర్టిఫికెట్టు కు (పైయివేటుగా యిచ్చుకునేఫజు తెచ్చుకో 
లేని రోగుల జావితాలో చేర్చంబడతారు. పిడిరాయిలాగ తిరుగుతూ 
వున్న వాశ్లెందతో డాక్టరు సర్ధిఫికెట్టు సంపాదించుకొన్న పద్ధకిని వువ్యోశ ౨ 
చేయకుండా నెలవులోవుండి జీతం పుచ్చుకోవడమున్నూ నిజంగా రోగు 
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అ నవాళ్ళు దాన్ని సంపాదించుకోలేక పనిచేస్తూనే వుండడమున్నూ 

సర్వానుభూత మే రాంబట్టి నల్లమందు యెవరికివ్వాలో యెవరికి వద్దో 

తెలుసుకోవడం కష్టం, ెద్దచిక్కే_వచ్చింది. దీనిలోవున్న తత్త్వం బుద్ది 
మదగేేసరులు మంత్రులకు తెలియకపోదు. కాంబట్లి విస్తరించేదిలేదు. 

కొనసాగుతుందో చేదో చెప్పంజాలంగాని గాంధిమహాతు్కు6డు పూనిన 

యూ వువ్యమంవల్ల జగత్తుకు కలిగే వుపకారం యింతా అంతా కాదు. స్రీలు 

కూడా తాగుమోతులు లేకపోలేదుగాని త్తీలలోకన్న పుకుమలలో యీతెగ 
విన్తారంగావున్నట్టు తెలుస్తుంది. అందులో కూలిజనంలో యిడి మిక్కి_లీ 

యెక్కు..వ. ఆ కూలి జనంతలోనున్నూ. మన పాింతాల్లో వుప్పర్లు సంపా 

దించుకొనే కూలి కొంచెం అదనంగానే వుంటుంది కాని అది సర్వమూ 

దీనికిందే వినియోగం. పంచమవాోపాతకాలలో చేరిన యూ తాగుడు 

పూర్వకాలంలో అగ౨జాతుల్లో లేనేలేదని చెప్పడానికి సందేహం లేదు 

గాని యిటీవల పడమటిగాలి సోకిన తరవాత దీనికి అగ9జాతుచేమి 

జమీందాగ్రేమి పూర్తిగా అలవాటు పడ్డారు. యొంతో యోగ్యులై న జమీం 

దార్షు, ప్రిడద్లు - వకరేమిటి + ఐశ్వర్యం వున్నవాళ్ళు చాలామంది దినివల్ల 

మానపా9ణాలు గోలుపోవడం నేను కళ్ళారా చూచివున్నాను.వారివారి పెళ్ళ 

యిందుదాహరించడం న్యాయం కాదు. కాబట్టి వుదాహరించలేదు, పాణి 

గృహీతలోవకపద్యం దిన్ని గూర్చివాగాయ(బడింది. దాన్ని వుదాహరిస్తాను. 

శా “అన్నా! వైన6ంట £ (బాందియంట! విసికీ యం అక్క_టా ! నీకు నీ 

విన్నాణం బెటు లబ్బెరా ? ద్వి జకులావిర్భూతియున్ కానముని 

మున్నెచ్చో వినలేదు నీదుతలనే మున్నన్ మహాపాప; ము 

చ్చిన్నం బయ గులమ్ము వత్ స సః గోతవిధ్యంసకా వి" 

యజ్ఞయాగాదులు చేసిన సత్కు_లమందు పుట్టి పైపద్యానికి ప్రథమ 

లక్ష్యుంగామాటిన పాళ్చాత్యవాసనావాసితు లెందతో మనదేశంలో వున్నారు. 
యీ మడ్యపాననిషేధం గనక తుదనెగ్గితే అట్టివారంతా మంచి స్థితికి వస్తా 
రనడానికి సందేహం లేదు. 
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న షో ళు వాని wa 
మడా సల. “DION EE WOT న తూ న లట. CS 

ఘు యా. వాలే అజా సుష్మ! 

ర రాయు తరడాొనణం జరితిమా నవవ oy రచరిగంచాలల ఘు అదు తర్క 
అననే వం ల ఫిజీ 

సాధ్యమే రాదు. కేవలమూ అసాధ్యమే అన్నమాట. అందుచేతే గాంధి 

మహాత్ముడు నిరంధవిధానాన్ని మద్యపానం విషయంలో అవలలవి-జ 

చేసటట్టు తోస్తుంది. నిర్భంధివిధానమంళకే ? ఆసలు అమద్య పడార్జివ్వుచు 

_త్తిస ఆటంకపటచడిం. యిదికొలద ఆనాలోచనపనిగానుస్తూూ పుంటుంద. 

గాని గాంధిమహోత్యుని వంటి మదహోణయి సీం" బళా 
మ 

రా 

రు టు యొదెలు చఎట్రనదాన్ని నా బా శ Tn బోద్లి కదికొరం బేవనుట 

న్ గాల్ అ న ౮ 
నిర్వివాడాలన్ ము. అయన మొదటు "పటినవాటట నావ ఆఅనాధునంంగో 

చు gery 

అః : he జా ఆ జలే జనా 

మొట్టమొదటనుం చిన్నీ తోచింది యూ మవువాన శ బు OU 
ర 

కూడా టఉఫఘాంటొగుుఅచి యిప్పుటివర కుసూ్నూూ తాళ" తలుగింలతి తిషండలలము. 
eu లం న 

దానిపల్ల విచ్చే లాభాన్ని ఆంతో యింతో పతతాణ =" నొడారరం గా 

అ wl అల మ్ గ అమ్ ళ్ ష్ ఇ” నే జ సల pore rN ల 

వలుకొన్నవ ర్ నతిచతలూ యిరయే టూ దుదులుకున్నవారు emi గల 
లలల 

కుంటూవుటే శేనున్నూ వదులుకొనడాన్ని గూర్చి యుందుతో తెల్పుడం 

క స్ #4 yD జ్ ఇగ we my గరా of ఏ పరివాసాస"దంకాకపోదు _. అయిదే “డిలికడిర పైచైరుపల రదా ? 
వీ ™ భో న. బ్ 

క్ అను స్స ఈ గో చ we అలి యీ వుద్యమం నెగ్గడం యేులాగ * అని సలదేహాపే కాని చెగివే నంత 

షేంచని (ప్రాజ్ఞ (శంటూ వుండు వుండండు. ఇను కోరేదల్లా మచ్చా 

పానంతో పాటు నల్లమందుకూ డా నిషధి స్తే యెందతో బాల 

చిక్కుపడతారు. కనక దాన్ని మినసహాయించడ మే కారకుండా దాని వెల కూడా 
యిటీవల అభివృద్ది పొందిన స్థితినుండి తగ్గించి తేలికచేయవలసిండనిన్న్ 

దిని కెన్నోఉదాహరణాలు చూపవచ్చును. వ్యాసం చాలా విస్తరించింది. 

కళల మాట దేవుడెజు6ంగును గాని (ప్రకృతం మద్యంతోపాటు నలమ-దు 

కూడా దొరక్కు.ండాచేస్తారేమో అనే భయంతో నేను దీన్ని మొదలుపెట్టి 
వున్నాను. నుమారు 16 నంవత్సరాలనుంచి నేను దాని సహాయంతోేయే 

జీవయాతి? గడుపుతూ వున్నాను. యీదేశంలో నావంటివా 

ఉండి ఉంటారు. ప్ శెవళ్ళూ మోకేళాగా దీన్ని ఆభ్యసంచినవాక్శ wg భల 
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అంచుచేత డాన్ని తేలికవెలకు కాకపోయినా యిప్పటి వెలకేనా దొరికే 
కుట్టు గా బే తం చాలునని కాంగెనుమంతులను కోరుతూ యో వ్యానాన్ని 

ముగిస్తూవున్నాను. 

సస్య గ ర భూదానం 

పెద్దలు దానాలవిషయంలో చాలా గ్రంథాల్లో వారిసివుంచారు. 
ప్వీకరించడానికీ యివ్వడానికీకూ డా (బాహ్మాల కథికార ముందచనిన్ని కతి 

యాదులకు యివ్వడానికి మాత9మేకాని పుచ్చుకోవడానికి అధికారం లేన 

నన్నికూడా వారే వాిసివున్నారు. కాని యీ యిరవయోో శతాబ్దంలో 

కా) హ్మ్యాణేతరులు తిరగంబడి దాన్నీ విశ్యసించడంలే దు. ముఖ్యంగా ఆ యా 

మృునాకకాలేమి ధద్యశాస్తా9లేమి క్ (కాహ్మాలే (వాసుకున్నారు. కాంబట్ట 

మీకు అనుకూలంగా (వాసుకున్నారు, ఆంటూ  ఆపాతరవమణీయమైన 

యుక్తి నాకదాన్ని చెప్పి పైవిషయాన్ని (బాప హ్మణీతరులు తృణా(ప్రా యంగా 

ఇుండిస్తూ వున్నారు. నేనుకూడా బా 9హ్మూళ్టో అవడంచేత దీన్నిగుఆించి 

యింతికన్న ఎక్కువగా (వాసినప్పటికి వృథా పరిశంమ మె కాని ప్రయో 

ఆనం వుండదని యెంచి ఆడోలికిపోక పస్తుతాం శాన్నిగూర్చి 'రెండుమాటలు 

వాంస్తూవున్నాను. 

దానాలతో చాలా మధాలున్నాయి. వాట్రలో చాలా భాగము యిచ్చే 

వాళ్ళకు పుణ్యాన్ని సంపాదించే విన్నీ వుచ్చుకునేవాళ్ళకు పాపాన్ని సంఘ 
టించేవిన్నీ ఆని గ9ింథాల్లో 3 వాగియ(బడివుంది. (కాహ్మాలు కూగహ్య్మాల 

కోసం రానుకున్నారని చెప్పేవారికి అనుకూలించని సంగతులుకూడా 

ఆ (గంథాల్లోనే కనబడుతూ వున్నాయి బోలెడు. నిజమైన బా్రహ్మండు 
రేశమున్నూ వి)ితిగంహ మే చేయకూడదని పలుచోట్ల వాిసివున్నారు. 

“పౌరోహిత్యం రజనిచరితంి” అంటూ కొన్నిటిని యేకరుపెట్టి యివి నాకు 

జన్మజన్మాలకూ వద్దని భగవంతుక్ణి పారిర్ధించినట్లు అభియుక్రులశ్లోకాలు 
కనపడతాయి. 
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ఆయీ నిషేధం కన్యాభూసరస్వరులనుగూర్చి యెక్కడా వున్నట్లూ 

లేదు. ఆన్నాన్నిమూడా యితదత౨ స్రీంకరించడాని? మనపూరు లు యం 
టా వ టాలీ 

అడ్ జ్ af Ca wor. a జో 

కోశేచేచు. తనా శత్రవన్నం నగ్యప్హూయార్ పార క రంతణగతి రపి 
_ Voronin కనా 

శో చ ww జో జ ఇ శ ఈ సో క 

ఆ కారణం హపతచే Ws ల Me NS వాపయ్యశాస్తులదార్ కుంట ముహాకిసండి 

తులు కొందలు యీ విషయంతో చాలా ఆగిధారావరిచంగా (మవ ర్రించినట్లు 

కనుక డాన్ని ని సెధించరేదు. భూదానం పుచ్చుకోకపో తే కన్వ్యావానానివ 

అ ఉల 1 స, ఇ ని అస్ బాం వచ్చే చిక్కువలటి చిక్కు లేదుగాని యెంచుచేతో దాన్ని నిషధిలన౫మ. 
*« aT ye జి అనేన (. 

సరస్తూతీ చానం అంజు విద్యాదానం. దివ్ని నిసిద నే లోకం ఆంఫకా 

రంలో పడిపోవలసి వస్తుంది గనక డిన్నిళూడా వుభయతారకంకంనన 
మనపూర్వులు ఆముకట్టి వున్నారు. 

పిస్తుతం రాయవలచుకొన్నది భూడానాన్ని ?పణించి, ఆట్రి యూదా 

నాన్ని గహణాది సమయాలలో యిస్తే దానివల్లవచ్చే పుణ్యం కోటిగుణివ 

మవుతుంచుని గ9ింథాలలో వాగిసివుండడంచేత పూర్వరాజులు అఆఅశగరివో 

రాలు వగెరా అట్లి సమయాలలోనే యిచ్చినట్లు మనకు వారివారి శాన 
nn జు భా 

నాలనల తెలుసూవుంది. 
న, అజాత 

ఆట్రిభూమి సస్యగర్భంగా వున్నప్పుడు దానమి్హై మరీ పుణ్యమని 
యెక్క_ డో వా్మసివుండడంచే త వర్ సామాన్య గృపాగురాలు యు పురాణ 

శరవణ సమయంలోనో ఆ సందర్భాన్ని విని సస్యగర్భభూడానం చేదామని 

సంకల్పించుకుంచని వింటాము. ఆయితే యీ దానం అన్నది వాతి వారి 
స్థితిగతుల ననుసరించి ఫలప౦ద మపతూవుంటుంది కాని యెక్కువ 

యి సే యొక్కువ పుణ్యమనిస్నీ తెక్కు.వయి_స్టే తక్కువ పుణ్యమనిన్ని 

లేదు. ఆనగా వక మహారాజు వక అగ9౨ంహారం దానమ స్తే ఎంతప్పుణ్య కా 

వక సంపన్న గృహస్థు వక యకరం నేల దానమిా్ర ఆం తేపుణ్యం. 

యీలాగే వక లక్షాధికారి వక వేయిరూపాయిలి స్త యెంతో వకభికాధికారి 
వక కాని ధర్మంచే_స్టే అంతేఅని గంంథాలువప్పుకుంటాయి. యు క్రికిస్నె క ఇతే 
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సంగతి అనుకూలిస్తుంది. కాని లక్షాధికారి భికొధికారి చేసినట్లుమాత9ం 
శృ యుర్తంకాదు. అందుకే తన శ_్క్తికొలదిగా దానం చేయవలసిందని 

చెపుతూ “విత్తశాఠ్యం నకారయేత్” అనికూడా పలుచోట్ల వాగిసివున్నారు. 
అద ల్లా వుంచుదాం. 

th గ్ర 

యిపుడు జనళు౨తిగా వచ్చుచున్న వక సామాన్యగృహస్టురాలుచే నే 

సస్యగర్భభూదానాన్ని గుజించి మాట్లాడుకుందాం. పాపం ఆ అమాయికు 

రాలికి యథాశాస్ర్రంగా సన్యగర్భభూదానం చేయాలనివుంది. ప_డినభూమి 

నెక్కడ తెస్తుంది? అందుచేత యెవరినో ఆశ౨9యించి నాల్లు మూడు పండిన 

వరివెన్నులతో కూడుకొన్న వక పెద్ద మంటిగడ్డను సంపాదించింది. 

దాన్ని జాగర్తగా విడిపోకుండా వక పళ్ళికతట్టలో పెట్టుకుని యేపుష్కర 
పుణ్యకాలమందో లేక యే సూర్యగంహణ చందంగ9ంహణ కాలవముందో 

యే కోటిలింగ షేతా9నికో వచ్చి స్నానంచేసి డబ్బో దస్కమో దక్షిణతో 

ఆసస్యగర్భభూమిని దానంచేసి తరించినట్లు తృప్తిపడి యింటికి వెళ్ళింది. 
విచారించిచూ_స్టే ఆ అమాయికురాలికి పుణ్యంవ స్తే రావచ్చునేమో కాని అది 

సస్య గర్భభూడానం అనిపించుకుంటుందా ? యో మట్టి గడ్డను పుచ్చుకొన్న 

దాంహ్మాండు దక్షిణే దక్కు.ట అనుకొని దాన్ని అక్క-డే పారవేసాడు- 

గాని యింటి కేమేెనా తీసుకువెళ్ళి యేకేటా తాను పండించు కుంటా.డా ? 

అది ఆలా పండించుకోవడానికి వీలవుతుందా ? కాదు గదా? అయితే ఆవి 

డరు పుణ్యం మాతం యేలావస్తుం దని శంక రావచ్చును. ఆమె బుద్ది 

యందు లేశమున్నూ కళంకం లేదు. కాబట్టి “భావనా యదిభవే తృల 

దాత్రీ మామకం నగరమేవహి కాశీ” అన్నట్లు ఆపె భావనను పట్టి ఆపెకు 
జల సుకృతం కలిగితే కలగవచ్చు ననుకుంటాను. 

ఇప్పుడిట్టి సస్యగర్భభూదానాలే జరుగుతూ వున్నట్టు లేదుగాని 

యమాలాటివి మాతం కొన్ని జరుగుతూవున్నాయి. వాటినే కొందజు విమ 

ర్మనాదత్తులు విమర్శించి ఖండిస్తూవున్నారు. వారికి నేచెప్పే సమాధాన 

మేమిట_పే : మేడున్నవారు మేడెక్కేరనుకోండి. అదిలేనివారో గోడే 
యెక్కి. సంతోషిస్తారు. చూరాన్నున్న వస్తువు మడమీ(దవారి కెంత గోచ 

os 
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జస్మించినవాండు. గంగ వొకానెంసనది కడా? ఆ నదిరి 

శంతనసుండికిస్న దాంపత్య ఫ్ వ 

సింది లేదు. యూలాతి దాంపత్యాలు మన ఆర్యుల చర్నింల్లో శూ ట్రా 

వున్నాయి. (శ్రీకృష్టమ్వూ_రికి కాళింది థార్యకావడం మగయుిడదాటు చూచు 

కోండి. వసుమహారాజుభార్య గిరికాడేవికూడా నదీసంతానమే. కాని ఆకో_డ 
ఆశు క్రివతీనదికి భార్త మనుమ్ముండుకాండు; కోలావాల పర్వాళం. కిన 

యింత విరుద్దంగా వుండదు ఆ కథ. 

6 పెటా * ఆంటూ శంర్ అం జవాటు బప ్పలట 
డా అట్ 

య 
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రెండున్నూ జడపదార్దాలే. వస్తుతః మన ఆర్యుల మతంలో కుల 

పర్యతాలుగాని, మహోనదులుగాని కేవల జడపవాన్రాలు కావనిన్నీ, వీటికి 

అంతరాత్మ దేవతగా వుంటుందనిన్నీ నిశ్చయింప6బడినట్లు తేలుతుంది. 

ల్లో అస్త్యు తరస్యాం దిశి 'దేవతాత్మా హామాలయ8.ి” 

అంటూ కాళిదాసంతటి మహాకవి చెప్పడం సాధారణంగా తటస్థిం 

చదుకదా £ కాళిదాసు పరిశీలన సామాన్యమైన వంపే పా9జు లెవ్వరూ విశ్వ 
లం డా 

సించరని వేటే చెప్పవలసివుండదు. కాౌ(బట్టి సూర్యచందాిది ఖగోళస్ట 

పదార్థము లేమి, నదీపర్వతాది భూగోళస్ప్ట పదార్రములేమి కేవలజడములుగా 
ల 

సామాన్యదృష్ర్షికి గోచరించినప్పటికీ విశేషజ్ఞుల దృష్టిలో వీటికన్నిటికిన్నీ 
అంతరాత్మ పుండడం సిద్రాంతమే. కరుడు సూర్యపుతుడై నప్లై భీమ్ష(డు 

ధ కం యా దో తే 
గంగా పుతు(డే. ఒకచోట తల్లి మానుషి, తండి) దేవత, వేతాకచోటో 
నంయి్ మా లద నగ బగ అద వ 2 ల్ వ తండి మనుష్యు6(డు తల్లి 'దేవనది. ఆయీ ఖీష్ము (డు త ల్రీవద్ద న బాల్యంలో 

సెంప(బశ్జాడు. యేలా పెంచిందో యేరా పెరిగాడో వివరించడానికి ధార 

తఠండో కూడా తగినంత ఆధారం కనపడడంలేదు. తల్లిద్వారాగానే క్ు 

న్ 

కొ 
చపాంది యాం 0 క ను న్ ro క స ఆస ద్య యా, ని mI స్టుజ్ణి శుళూంషించి ఎదాదికాన్ని అభ్యసించాండు. పరశురాముజ్దో శుశూ 

షంచి ధను66ఇదాన్ని అభ్యసించాడు. భీమ్మ డికి తెలిసినధనుర్విద్యలో 

రామానాస్త్రం తప్ప యావత్తుశసాంసాంలున్నూ పరశురాముడు 
° లాం CD ns) 

రూరాగా న వచ్చినట్టు ణా తంఐల్లనే తేలుతుంది. అరును.డికో అలా 
జ 

కాదు. ముంద ఉగా బడిచచుపు ఓనమాలమో_స్తరు శ మ్రువద్య కాబా 
ఎల 

గారి వన జరిగింది. తరువాత చాలాగ్ళంథం దోోణాచార్హగారివద్ద జరి 

గొంది. (టటయినింగుకూడా దోిణాచార్రగారివద్దనే అనుకోవాలి. [ద్రుపముజ్లి 
లం య ౭ 

టి తీనువురానడం ఆ ట్రయినింగులోకే చేరుతుంది. ఇంతతోకూడా (a 

(| యితని విద్య సమాప్తం కాలేదు. (శ్రీ పరమేశ్వరుండు, దేవేంద్రుడు 
బెదరు న దిర్పాలకులు వీరంతా అర్హును (డికి అంతో యింతో గురుత్వం 

వ 
కను 

ఇసినవార, పధానగపరువై న [దోణాచార్లగారికికూడా తెలియని మోహనాస్త్ర 
వ (౧ 

fl 

£h 

+ యో గంకూడా మను అర్హును(డడై తెలునును. యిది భీష్ముడికి సోదర 

ల పాయుఐ న వసువుల ద్వారాగా సంక్రమించింది. అర్హును(డికి దీన్ని తాతగా 
ఎ En 



అబా ఆ టీ ఇ na A ge ళాల లే నో న్ 3 గన్ 6 జ క దము దచించైన చు టో GCE ages రా ఏ క సల. ¥ క ఇ అము ౦ -౫ె డం 
శాల Wu py 

జా St, oe నా రా అన న్ా గ చవదభయరులు ది మ. J an] ess ws (ఆస దించిన రతర లు ew” are fy. . hal ల 

ఈ పానువతాదిర దివుదావిములో కు 

tan 
జో మో | శ ఇం మల క న క అకా కస ga ~~ mY ట్ల స్లు 

చూరనుర దేవ £3 ఆయా యుసాలు ఆత లచ గ యవి దక = 

OM wr ఇ" ల ఆల గ” (Q లొ 

అని సంగంహాంగా చెపి సనా ము వమనా ఆతులను మూదెతిగా 
ఆలీ శ “ ధా 3 

నో క న a) న జాన కో ణి ఖు లో 

భీమ్ముండు చాలామందివల్ల వనున్తైనాన్ని ఆభాసెంచరడదు.. ఒక్కా వరకు 
జత శాప అ జ, జ లు ~ “ న ఉచ ఆలో గా య రామునెివల్లఒ DE జ జ త జ జ చట చ రర ON CDN తందిగగారి- 

ణ్ శ మ. 
పంచమము నవతటలుదు 

పించునన్నా (డు. మురిఘురాముణనారు ఆటను [బమా? చూ పనా తల అ జం 
మ లో 

జు! ఖై ఖ్ అలానే ౪ ళ్ జ్ whi ఈ 

వుండవలసివచ్చింతవో ఇ చూచినంవతో నాకి త ల LOS 
hyd 

కాలేదు. మురారీ నాజకలలో _.. “ళో ఆంన్య జహుచారీ”" 

అని [వాయంబడిపుంది. బహుశః యొరక్కదో ఈ విషలపం పురాణాంరో 

పులడజేవుంటుం దనుకోవారి. ఆదిన్నీ వాక ఆయనను కార్త గోచి 

'పెప్టేవయస్సు వచ్చింది యొదుంకౌని యెవళ్ళతోనో రాజులతో హోన్లూపం 
ఈల కాన్ కు న 3 శ 

తోచే క రిబోయింది.  అందుటి యెమురరున్న వాళ్ళ ఆలుదడా * తుది 

(శ్రీరామమూ_ర్తవారు కాంటోలును కాస్త కతిియతేజాన్ని చూపించారు 
mht పో 

ఉభయు ముమ్ల్న్యూ విష్ణు తేజస్పంభపు రే అవడంచేత అందులో అంత అవమానం 

అం అ జజ 3, క జజ అలో Py 

వున్న్టటు ఆయనా థావించులెన్నట్రులదు; చరిత9కారులున్నూూ భావించుడో 

శా 
Ku 

యో ళా శో ఇ అలనే ణో మహేందిరిపర్యతంమీచ కాలక్షేపం చేయడంతప్ప ఆయని యిచర 

లేదు. కాని అది మొదలురొచి వైరాగ్యానికి దిగి యేదో తపోగోషిరో 

షన కి తేశేకేదు. చాలాకాలం యుడాడే. పిమ్మట తపస్సు. అమన వివాహా 
క ర ళ 

పన డికి అవకాశం యెక్కడ ? 
జాల 

ఈ పరశురాముడు సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుడి దగ్నిజ శశ్త్రవిడ్యా 
భ్యానంచేసినట్టున్నూ, ఈశ్వరుండున్నూ పార్వతిన్నీ యీయన్ని కుమార 
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స్వామి కన్నా మిన్నగా ఆదకించినట్టున్నూ తజుచు నాటకాలలో కవులు 

(వాస్తూవచ్చారు. వురాణాలలో ఈ విషయం యెక్క_డవుందో తెలియదు. 
అంతో యింతో ఈశ్వరశిష్యర్క_ం ఆర్హును6డికక్కా-డా వుండడంచేత 

పరశురాము+డున్నూ అక్టునుండున్నూ సతీర్థులనికూడా అనుకోవచ్చును. 

భీమ్మలవారో యీశ్వరుండికి పశిమ్య(డు. ఇంతటిస్వార్లత్యాగి అప్పుడే 
కాదు nes లేండి చెపితే వొప్పనివారుండరు. స్వా ర్థత్యాగు 
లలో (శ్రీ రాములవారు పిథమగణ్యులే, కాని ఆయన వివాహాన్ని కూడా 

మానుకున్న వారుకారు. రావణవధానంతరం చాలాకాలం రాజ్యంకూడా 

చేసివున్నారు. భీమ్మండో వివాహోన్నీ వదలుకున్నా.డు, రాజ్యాన్ని వదులు 

కున్నాడు. అట్లని తవస్విగా వుండలేదు. కుల ధర్మమైన కాత్రాన్ని నిర్వ 

హాస్తూ(బహ్మ్మ చర్యాన్ని అవ్యాహతంగానడుపుకున్న మహానుభావుడు. 

ess Bates 

న్యావధి చచ్చునంతకు రవంతయు లోటునులేనివారి నెం 

పస te 

అని యీయన్నిగూర్చి అక్వమేధంలో మేము (ప్రశంసించి 

జున్నాము. యిట్టి భీమ్మనికి సకల ధర్మ వేత్త తకు అంతో యింతో కాక తన 

నూవత్తు ధనుర్విద్యకున్నూ మూలభూతుండై న పరశురామునితో యుద్ధం 

యత తపి ప్పిందికాదు. దె వతంతం మనివార్యం కదా; యే కొంచెం స 

చెష్యభావం వున్నా గురువును యెదిడించడానికి శిష్యుడికి అధికారం లేనట్లు 

మన ఆర్యులమతం చెప్పుతుంది. అట్టిస్టితిలో ఖీష్కుండు చేసినపని స్ధూల 

ష్టిని విచారి స్తే సమర్థనీయం కాదు. అయితే పరశురాములు కేవలం 

కవనం. పురస్కరించుకొ ని చేయందలంచుకొన్న వుపకారానికి 

ఖథీషు తోడ్పడవలసిందని కుధించా డు. ఆపనిచే స్తే ఖష్ముండు కేవలం 

నించ్యూ(డు రావలసివస్తుంది. అందుచేత హయ . అంగికరింన లేక 

మోయా డు. దానితో శేఘాకః పి కావడంచేత పరశురాములు మండిపడి 

తనతో యుద్ద నిక రమ్మన్నా౭డు. థీమ్మ(డు యెనో ఎవిధాల బతిమాలు 

కున్నాడు కాని పరశురాముబు వినలేను. తనగండిగొడ్తలికి యెందజో 

th ¢, 
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(మ గంగా పబ్ లస LE 

డింది న్న మూ ంయయలొ కొండాం బెడీిదంగొ 

ముందు యింతకు ww 
తాళ 

చూచాడు, 

క 

అ 

$ అక్రమంగా ఆధర్మంగా ఆనపస 

లో అటో కా సె 

కMరంసి సీడి నెట్లయినను ఇ; ౧ బాచరీంచు నా 
ల 

శ్ 

తి రత 
టి టే 

అన్నాండు. అవి పూరుకోలేదు 

రంగా నన్నుమీరు 

వ 

నను 
య 

పయుచ్చేదీ ఆలోచించకపోవడ మే కాకుండా ధర్మాధర్మ విచశణకాడా 

(వా 

వన్ 
ఫో మేమో? అటి సంశయంతో నాకు చేశమున్నూూ అవసరం లేదు. ఆమొ న 

యిందులో 

అని మీ అభి 

వున్నారు. 

సివసులదని సంళయిసాడేమో 

స్తూ 
అనో 

అలాట్ 

యుదానికావ్య్వోని 
న్్ 

అనే 
మిమ్ముల్ని వోడించనల 

ts 
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చేయకుండా నన్ను మరు ఆహ్వానిస్తున్నారు, అని యూ (కైంది మాటలు 

మలికినా౭డు. 

తే. గి. సగర కార్యమిటి దకార్య మిట్టి 
sie రె క్రో 

దని యెజబుంగక తోకంబు చనుపథమున. 

దిరుగ కున్మదవృ తి వ దించునటి 
ఎ అటి ఎ 

హాని గురువైన దండింవవలయు నం[డ్రు”” 

పయికిక్షు చెప్పడయమె తే. చెప్పినాండు కాని విధిలేక కాని భీమ్మనికి 
సుతరామున్నూ గురునితో యుద్దం చేయడం యిష్టంలేదు. లేకపోతే 
మాతం తప్పుతుందా ? గురువుగారు మూరక్రప్పట్టు పట్టి కూర్చున్న హ్ను-కు. 

సత యెలా గయితే యేమీ “అంగీకృతా గానర్న్వదోషాయ” ఆనుకొని 

యుద్దరంగంలోకి హి వేశించా6డు. చాలా రోజులు యుద్దం ఆరిగొంది. 

తుట్టతుదకు మోహానాస్త్ర హపాయోగంతో శిష్యుండు గురువుగారిని విజి కుళ్ల 

చేయడానికి సిద్దపడుతూ వుండగా నారదాది మహాబుషు లు “కం శాంతి 

శాంతి శాంతి” చెప్పి గురువుకు చెప్పేమాటబు గురువుకూ, శిష్యుండికి 

ఇప్పేమాటలు శిమ్యుండికి చెప్పి యెటాగయితే యేమి రాజీచేశారు. ఈ 

యుగానికి చారణ భూతురాలై న అంబనే శిఖండిపదంతోటి ఇటీవల భార 

తంలో వాడింది. ఈలాటి ఆకార్యాన్ని పురికొల్పిందని కాంవటోలు ఈశిఖండి 

వదం తోకంతో తిట్టుగాకూడా యిటీవల మాఖింది. “గండా ముండి 

శిఖండి బండలకు లెక్క లేని నాల్క_ల్ గదా £”” లోనై న వాటివల్ల పెనం 

గతి తేలుతుంది. వూరికే అంబను దూషిస్తారుగాని నిజానికి లోవమంతా 

పరకురాముల దే. అయితేనేమిగాక : పరళురాము.డు నిజమెన శూరాగే 

వదల డవడంచేర శిమ్యుం౭డి పృజ్ఞకు సంతోషించాడు, కౌగిలించుకున్నాడు 

ఆశసిర్వదించాదు కూడాను. భఖీష్కుండు తనకు జయం కలుగుతూ వున్న 

క కడ యో జయం జయంకింద చూచుకోకూడదని యెతింగినవాం డవ 

డంచేత నారదు(డున్నూ తనతల్లి గంగాదేవిన్నీ చెప్పినసీతికి (ప్రతిచెప్పక 

అంగీకరించి పరశురాముండిదగ్గరకు వెళ్ళి సాష్ట్రాంగనమస్క్మా_రం చేశాండు, 
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వ, అలో అన్యా ల్లో pa జ్ అలై / యే mr ల్ త్ అ గ ల అ 

కమావణ చెషాంంను ఆయలడీం € hee తన eee Md ర యం కంటు ల 

> నా ణన మార శాన్ షా అభ నానన ne చిష్యులి ఎఎంతగొరవించాల్ ఆంతా గౌరవించి పరశురాముడు ఆఎరిం 
సా 

జల్ బలో జ్ అస్తి జో అల ఉని ఖా ణో నో లాటి అ 

చాలి. పరఘరామునిల్ గంగ బబు అపి మనడావొాలలొ కొంచం తన 
జీ నో 

+ సే ళం అ ఇకో గై ఆ దో ల ఇద కా అనై క్ట అట వ కొడుకు (అవ రనరు ఆనుకకాలంగా స్భులతింబటట్రు మొట్లూడింది. మియా యం: 
ల్ల శు 

వఅుదాహాదిస్రాను. 

గ ఇ ట్రీ శ లు ఈ లో we - ళో, అయా దుల మ తోవ ముందా పునర యలు మృదు అంగ 

శా శి mi: ఆ we se ఇ ఇ తేలినడయింది. అయినజొటిక్ యదారం వజంరోదదం చుణానటతరా 
we Ey ఉన Wd 

స ల్ల స్త న్ జ్ఞ ఇ తే న జో చ ఇ 4; జ న 1 

మున్న, మూరలషణమున్నూూ కనక బరిశురాములు (బతి అబ్బుర ఉట 
నో, ఇ ఇతో i లో ey స్ష్యుణ్ణి ఆచరించి బుజ్జగించాదు. గురువుగారి లాను. శరనావడాం! 

we ig “ఖీ ౪? fp క ఖు ప ర్ జ 
భీమ్మండు యుదానికి సిదవడాంయ గను ఆయా ఉత్ రోరంచేవ 

నూ 

యిందగా మని? లచంబడుతూవ్వంది, రాస్ ధీషుుందుయుదణానిన్ చెనుతీయ 
has 

డమే జరిగితే ఆయీవరితికు తశమున్న్యూ గౌరవమే తేకపటోయది. యిది 
రులమాదిందుకు ? ఒఠకురాములుకాడా “అయో 1 యేరాటి పిజికివంన 

పీ 

నారు శిష్య నాలొ డని తనతో తాసు సీగపచేవాడు. కూరత (ప్రస పై 
చల #4 త ఆలాజాలాడ్లల్ 

వచ్చినప్పుడు గురు శిట్యుకేకాదు, విలాపుత్రుడే కాదు తము తమ పిత్తావిశ 
ఇ ఫ్ న 

త 

హానికి పా*ధాన్యం ఆము నష్టము noe EU బరియుతరానిక్ (బాధాన్యం ఉండు శ్ జ 

డానికి అవకాశ౦ రెచని లోకానికి యూ చరిశతేకాచు, ఆరున బ(ధ్రవాహనుల 

చరితిరికాడా చెపుతూపుంది. బప్టువాహానిండు యెంతో వినయంగా దర్శ 
నానికి వచ్చి నమస్కరి సు అరును. డేలాటి జవాబు చెపి+నాం డోచూడండ్. “వజ ఇం! 

ఊఉ. నాతొమురుండ వంచు ఎెటునము్యుదు ఇ నశ్యము గట్టి పెట్టితో వ్ 

వీంక సదిద్చితో * యిచియు విందగునే నరపాలసూతికి 

రాక గనుంగొనంగ నిను రాకొమరుండ వటన్న మాటకే 

లోకము విశ్శసింపదెటురో ? యి(కనాకొమరుండ వన్న చో, 
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శగూరునకు శూరు(డుకాని కొడుకునం దెలా గౌరవం వుండదో ఏరు 

నకు వీరుఃడుకాని శిమ్యనియందున్నూ ఆలాగే గౌరవం వుండదని చెప్ప 

నక్క_రలేదు. వేయిమంది అగ_స్త్యభ్రాతలకు గురు వనిపించుకోవడంకన్న 

ఖభీమ్మనివంటి వొక్క-_నికి గురు వనిపించుకోవడమే గురువుకు సంతోష 
దాయకము. అటి గురుత్వానికే అందలూ ఆశించతగ్గది. మురారి మహాకవి 

యేమన్నాడు 2 

“నాన్ న్వశిష్యనివహా ర్వినియుజ్యమానా విద్యాగురుం మా గుణ 
cw ల మా 

వ తర మాతనోతి 

అన్నా6డు. యెక్కువ అదృష్టవంతులైన గురువులకు6గాని వాదిని 

మించిన శిష్యులున్నూూ కొడుకులున్నూ వుండితీరవలసిందిగా కవు లనాదిగా 

అభిపాాయపడుతూన్నట్లు యెన్నో చరితలు సాత్యుమిస్తాయి. నిజంగా 
a) లో అనో 

అట్ట శిష్యులూ కొడుకులూ వున్నారో లేదోగాని వున్నట్లు కవులు (వాస్తూ 

అష ర అం గామి అధు కు 
వున్నారు. ఆలా (ప్రా స్తెనకాని కవులకు సంతుష్టి వున్నట్లు తోంచదు. 

“పార ఏవ ధముర్లరఃి* అనిపించుకొన్న అర్హునుణ కొడుకు బ(భువాహ 
యు థి మై ల 

నుండు హోడించిన సందర్భానికి గంగాశాపం కారణంగా వుండి. కనక 

ఆంతగణనీయం కాకపోయినా శ్రీరాముల పసికుణ్ణలు కుశలవులు వోడించి 

నటు కపులు చితించారే! యిది విశ్వసనీయ మేనా? ఆట్టే కవులమి (ద (శ్రీరా 

మునికి కోపం రావడానికి మాలు అనుగిహమే వున్నట్లు తోస్తుంది" 

ఎందుచేత ? ఇటి కల్పనాచమత్శ_తిగల కవులే లేకపోతే శ్రీరాముడు 

అద్భషవంతులలో అగెసరుండు కాకపోవలసివస్తుంది. తన కొడుకులు తన 

"పేరు ప్రతిష్థలమీ (దనే ఆధారపడడానికి కవుల కెవ్వరికీ యిష్టం లేనట్టు 

కనపడుతుంది. అందులో పిల్లల మల్లిక వి యీ విషయంలో వాసినపద్యం 

మీ అమృతంగా వుంటుంది. యిదివజఆతో వకటి రెండుసార్లు వృుదాహా 

రించినదే అయినా ఆ పద్యాన్ని మళ్ళా వుదాహరిస్తాను. 

క. అనిచదిపి లవుడు రాఘవ 

మనుజేం[దుని తర్హి సీరమాతంట సీతా 
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జనన కూళలఆచవుల నిరుపురం 
అ క గ క్ 

లుకు ఖు STI శ గచియు చననట యెంతో యం6ం గద 
లీ 

కండ స నా $గంథవి రరాత+రాం దాముడి అధ$రతంనడ బురార్షైతశ్చైం ఫే ఈ క | ష్ న ee MP. ఈ we (a) 
ల ఒకి, toa 

కాదు. రాముణి నరో , 
ళం చే 

షా పూ" ఇ ణ్ ఖు జ kg ఇ చో న. క. 

అన్నన ఇష పొచాహాచణం రాని నూతందముగాని్ వలడితురంషడపుగానవి టందగాా 
చ అలాల 

అర అట్ల ఎ జాన్స్ న. లనీ ఎం న! »* 
కాను వుయుత తాదిజ్వుద రాలు ల 

స్ట మే రో జ ఇ i గ త్తు, న అప 

గణపియు(డు కాదనియ్యే చి ఆయా రపుల తాత్చిర్యల. గురు శిము,ల 

విషయం కకా ప పం రో అం WORST. DTS షం తని చాలు CU ఉం మచ నత యయా ని పంల te ఆం కలం క్ ఈ న యా =. అటు చ టి లి టో 

(పవృ ్రివల్ల గోచరిస్తుంది. పరిశురాముందువూడా. భీవ్యుని విషయంలో 

య. “వియఏచైం బలుగింంది ఏచ్చింని ము పృథ్యశులంచేమి డ్ 

ఇలుబబుండేమి నిసుగ్ బరెగ్మతదకఃి పరుల దూడిముద్ గజార్నార్ 

యిల నిన్నున్ mC గ్నీ_ర్రికెగ్ డెలువు3 యపారం బో రొర్కరుచ్ 

గలిగాన్నాకు భవదడ్యూకేంబున యశఃకల్యాణ రిలాగరుతి.”" 

తో 

Cg ఈ ల్యే (9 (re fs యేవో హతుపు కలిగేదాంరా హృదయం యెడ్యరికీ మంచిగా 
వృంటులంది. హాకుప్తు కలిగిగిహుందుకరాదా హూనం జాడ అ 

పోగొట్టు 

ల్ 

ఆమె కవివర్హ్రం ద్వురుముంచి. జూన 

యుదడానికి రమ్మన్యాయు రాని ఆంతరి 
షి Whee 

మున్నూ చయరడేదు. ముఖంగా యీ అంశం నమునల గుంది డాలి. 

యుద్దంలో నేనా పరశురాముడు సుఖను భాల వోచేవాండు వాడు. 

కాని బొక్తిగా తనకు తెలియని మోహనాస్త్రుం వకటి శిష్యుండిక తెరియు 

టంచేత వోడిపోవలసి వచ్చింది. బహుశః ఆది యిప్పటి విషవాయు 

(ప్రయోగం వంటి చనుకుంటాను. అప్పుడు మాలతి న ఇదు 

తాంతికాలు గా మాం౭కి మన కాయా పురాణ వాక్యాలయలదు వశ్యానాన్న్ని 

కల్పి స్తూవున్నాయి. ఇటువంటివే లేకపోతే ఇప్పటివాతలో అచేకలు 
పురాణాలన్నీ పుక్కి_టిగాథలే అనటానికి సందేహం వుండు. 

{ 
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పురాకాలలో కొన్ని అర్థవాడదాలు లేకపోలేదు. గాని అస్నీమాత9ం 

ఆర్థవాదలుకావు. అర్హవాదమంకే దేన్నోబల పజచడానికి యేదోవకకథ 

కల్పించి చెప్పడం. సత్యాన్ని బఒలపజఅచడానికి వూరికే “సత్యం వదొఅని 

టోదించడంకంటు, హరిశ్చాందోంపా ఖ్యానంద్వారాగా బోధి స్తే కూగావంటా 

పడుతుందికదా : పితివిషయంలోనున్నూ యిట్రివున్నాయి. సంగీతంలో 

యేదో వకరాగానికి స్వరాలు “రిగ్నపధనసా”ో అని వున్నాయనుకోండి. 

ఆ అక్షరాలు ఆఅయిదున్నూ వుపదేశించి వూరుకుంకే శిష్యుడికి బాగా 

తెలియదు. డాన్ని వక వర్హంద్వారాగానున్నూ కృతిద్వారాగానున్న్నూ బల 

పరిస్తే ఆరాగం బాగా శిస్వుండికి వంటపడుతుంది. యీ అర్హవాదాల 

మతంలో కథలన్నీ కల్పనకిందకే వస్తాయి. పిస్తుతం మనం యేకథను 

గూర్చి ముచ్చటించుకున్నామో ఆ కథానాయకు(డు భీష్కుండుగాని ఆయన 

గురువుపరళురాము (డుకాని మరికొన్ని పాత9లు యో కథకు సంబంధించిన 

యితరాలుగాని లేనేచే వనుకోవాలి. ఆప్త చెప్పేదేమిటి? ““గజంమిధ్య 

పలాయనంమిధ్య”గా వుంటుంది. గురువును మించిన శిష్యులుంటారనిన్న్ని 

బొత్తిగా గురువు ధర్మేతరంగా తొక్కు_కు వస్తూవుంకే ధర్మబద్దమెైన 

యుద్దానికి శిమ్యుండు అంగీకరించ వచ్చుననిన్ని దీనివల్ల తెలుసుకోవలసి 

ఇుంటుంది. చాలాకథలు యూలాటి అర్రవాదాలుగా పుట్టిన ప్రై మనతో 

విజ్ఞులు అభిపాాయపడతారు; భారతంలోకూడా కొన్ని కథలు అర్హవాదాలు 

అం పే కేవల కల్పితాలు తేక పోలేదు. గాని (పధానకథకు సంబంధించిన 

థీష్మాదిపాతిలు మాతం యీ తెగలోకి చేరేవికావు. పరశురామ ఫీమ్మ్యు 
లకు సంబంధించిన చరితంను గూర్చి లోకంలో యింకోవిశేషం కనపడు 

తుంది. యొక్క_డోతప్ప బాహుపరాక 9మంచేత క్షతిగియులను వోడించిన 

బాగహ్మ్యాణులు లేకవోవడంచేత కొందటు క్షతియులకు ఆ కథాభాగం 

పురాణం జరుగుతూ వున్నప్పుడు వినడం చాలా కష్టంగా వుంటుంది. అట్టి 

సమయంలో గంథధీరహృదయులు కొందజు యేలాగో _పెకితేలకుండా 

కాలషేపం చేసారుగాని కొందలుమాత్ళం త్యరగా కానివ్వండి అంటూ 

పౌరాణికులను తొందర పెట్టడం ద్వారాగా తమ ఆసూయను పికటించడం 



రలయ. ధమ్మం బరకు కాము క జ తేలు. ఘట్టంలో న సా త ల 

వారు కనపఆఅచరనిన్నీ వింటాను. దీన్నెబటి ఆనాదిగా శాచ్యాధిమానం 
మన్ 

మనదేశంలో కనబడుతుందని. విస్పష్షం. యూ మాదిరిచే అని చెబ్బం 
జా ఖో అ 4 జాలంగాని యవోమావరి డాత్వభిమానం ఇండాంతరాలలోనున్న్యూ కనపడు 

తూనే వుంటుంది. ఆయా విష_పం యా మధా వినరు చకరప గిగారి 
GG ఖ్ ప 

వివాహంతో అందటికీ వ్స్ప్వం ఆయిఎచే, కాంబటి వి సరించనక్క్ల అ 
చత త్త PP =) 

నుకుంటాను. నిన్న యుప్నుబినుంచి యీ డాతిడాథో రవిరానికకాంణా 

క నబడుతూసుంది. సంబంద డాంపోవా గ్ధిలకు చాతినేనం పాటింపని “ాంరతరాటు 

వా అర్క న విషయాల టయుది బంధిటూాం పుంటుఎంవసి ఖందాంత 

వారి (ప్రవరనవల్లి తేట తెల్తనుపుతూ పుం il ఫ్ ఫదడంచేవ దాగా ఆలోచినై 

మనహిందుపుల యేర్చాపే జాగుంచే మో? అపపిస్తుఎది. యుద సిక 

యాంతరం. మనకు ప్రస్తుతం భీష్ముని చరిత. ఆ జాన, ఉంటు 

భూరుయు, యింత. ధర్యాచ్యుండు, రాజులలోనే కాదు యికరులలో కూడా 

లేడంకే వప్పనివారుండరు. యీఎని పరమవడారోదాణంకకాడా మిక్కలి 
వక సీయంగా పుంటుంచి. ఆ సందర్భం అశ “తలతో కోంత వి రించి 

వుంది. ధర్మరాజుకు ధర్మబోధ చేయడానికి (శ్రీవ వృష్టధగవానముయయా:నున్ని 

నియమించడంవల్ల జాగా ఆలో చి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి తెలియని 

ధర్మ సూక్మ్యాలు యోూయనకు తెలుసునని మనం నిశ్చోయించుకోవచ్చును. 

అట్రి ధర్మజ్ఞు(డు కనుకనే శ్రశ్కప్పు ఏ కన్న మిక్కె_లి వృప్రయియులడిన్ని 

కృష్ణుండు భగవదవతారమని ఎయమెఃకింగినవా. డవడంచే3 మోవెర్పియెన 
ఖఫీమ్ముండు (శ్రేకృష్ణభగవానుజ్లే శరణ్యునిగా స్తుతిస్తూ వచ్చాందు. ధనుర్ద 
రు6దై శీకుష్తుక్త బా రికాల క్రో జూభా నొప్పించినప్పటికీ భన కనపణు 

స్తూనే ర యుద్ధ ధర్మ సర్వస్వ వేది కావడంచేత కుష్టు దాణా 

లచేనా ప్పించియున్నాండు. గాని రేళపోతే అట్రవనికి రరూడా ఆఅలగీరతించే 

వాండు కాయను. ఆయూ ఆపరాధానికి తుట్టతువను శ మామల చెప్పి నట్టు 

మా పాండవాశ్వమేవంతలో (వాసి పున్నాము. వ పద్యం కస సస. 

యా వ్యాసాన్ని ముగిస్తాను. 
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చ. మృదువగు వెన్నవంటిది శరీరము నీయది యెప్ప కష్టమ 

న్నది సయిపంగనేరదు పదారు సహాస9ములిందుకై సదా 

మరి జపియింతుగోపికలు మాధవ : నిష్క_రుణుండనై ననా 

ప్రదఠము లిండునాటి యపరాధ మొనర్చె ననుగహింపవే. 

(శ్రుకృషునియండు ఖీష్మునికివున్న భ_క్తిపారవశ్య మెట్టిదో తెలుసు 

కోవాలంటే పోతరాజుగారి భాగవతపద్యాలవల్లనే తెలుసుకోవాలి. తిక్కన్న 

గారి భారతంలో వక వ ద్యం కాందటోలును.__ 

ఆ. వె. ““బలము సీవ నాకు భ కుండ పసియెడ నాలు బిడ్డ లేనియట్టివాండ” 

ఆనేది యున్నది, హోతరాజుగారు చాలా పద్యాలు (వాసి థీష్మ 

పాత్రతో తాను యేకీభవించిన తన్మయత్వాన్ని _ప్రకటించియున్నారు--” తెరలి 

చనుదెంచు దేవుండు దిక్కు_నాకు?”” అనే పద్యం వగయిరాలు పలువురు 

భక్తులకు కంఠపాఠమే. కనక వుదాహరించ నక్క.అలేదు. “లోకుల 

రసనతె, యాకులుగా నుండునట్టి యవివో : కవితల్” అనే భాగ్యం పట్టిన 

కవులతో పోతరాజుగారు మొట్టమొదటివారు. యాయన భీష్ముని భక్తిని 

వర్ణించి నట్లు తిక్క_న్న గారు వర్టించలేదు. పూర్వకవుల తోపాటు పేరు 

తెచ్చుకోవాలంపే తరువాతవారికి వక వుపాయం కనబడుతుంది. యేమి 

ఉంటే ? వాకు విస్తరించని విషయా బేమేనావుంటే వాల్లుని “ఉంచి వాయ 

డమే. (పస్తుతం భీమ్మని విషయమై హోతన్న గారు చేసినపని అడే. అయితే 

ఆసలు వాఃకకియండు రసమంటూ వకటి వున్నప్పుడే యీ వుపాయం పని 

చస్తుండిగాని ఆది చేని కవిత్వాలకు ఆయా వుపాయాలు లేశమున్నూ పసి 

జక, చబాయిండికి పూర్వమందున్న కవులకేమీ చిక్కులే మగాని తరవాత 

బయలు దేశిన కవులకు -____ 

“దాణోచ్చిష్టం జగచ్చుర్వుమ్ "” అనే చిక్కు_ వచ్చింది. ఇది ధూల 

దృషులమాట, యువో మానాంతరాన్న్ని పురస్క_రించుకొ ని (శ్రానాథాదు 

లందయీ పేరుతెచ్చుకొన్నారా, కేదా అలంళకే జవాబు ' లేదుకదా! పోత 

రాజుగారు బాణు(డికి తరవాతివాచే అయినా రసవంతమైన వాణి వుండడం 



అద్ జ అల్లో అ. వరో అప స పాలు అ ఇ జీత పదు వచాలది ఈలానే చలుప్తకు "పదడపొంది పన్నారు. దగ 
pa ee 

గూర్చి మదొాకపందు మాటాడుకుందాం. ధీమహి యెవరు వాసి 
అ ౯వ అం 

గ వ్ స స్ట నుట ల ల boa జ శ అవి నప్పటి. వొాతరాజుగారు వా9సినట్తుంచవున్నవె జస్తుతం. అబమ్బలడు ఒసిన 

తో + శ శ్ అ mw ఈ wa 

ఘు డంటాయ. COR సత్యదూరం. అరచి చు క్పురాన్ని అసి అమెగా ముత 

అజ్ జ్ re 4 చ స వె We అం Po చింది చేదు, తేచేచేదు. షట్ వాదగాాణడా? తేదముకదా? దురోందిను 
dang 

ఇ శాన్ బి న్ను we yn ఆ వ re DE తరప్పనపులడి యుచంచెనూ డదాండసులరు దినగిటూ మటూ బెవుషం 
ఇ | రో 

న్స్ ~~ 
Sd wes YD? విచావచె Cn 

అదిన్ని యు దంగా రినషడ టాయి. పుభయులున్తూూ వమ్ముసిర్ బాం 

«4 జుప్ ఇ అ sg Pa i we” ఖే, pa = ళో వ్యంలో చౌక మాప్రివానే. ప్ర రునలో పాండవులు, (పేమించతగ్గవా 

గ అలా శు వ్ ఖు ఈ ఈ శ జ ళా ge Ser Tu నె గ రవడంచేళి వీమనికి పషపాతల చూజబవులేే శచ్చిలవపం. . ఇదిడితేసుంల. ఈ 
అం జాట్ ఇ తొ ఆర ఈ క టో జ ఆరో అమే నా శ, 
పక్షంతో వుండి తీరా యు సమయా నిడి అర్క్హదనులచి చవర on 

యింపోమాడిరి అపయశన్సు వస్తుందికదా ? అఆఅంమచేత ఆ ఒకాన్ల్నే వుండి 

యుచదం చేయవంసివచ్చింది. అయినా దన తశ రిని తశమున్న్నూ జా 
చ జ 

లేదు. దుర్యోధనుడికి యిచ్చిన వా గ్రానాలన్ని సజపర్య్యాండ. టన్ను 

కాక పదిరోజులు యేకాధ్వరంగా యువుంచేకాండు నొతవృము. ఆప్బుడేనా 
pr bhi 

శిఖండిబాథధ వేకపోతే ఆర్హును(డి3 సాధ్యంవాకపోవుం మో శ యుద్ అములా 

దాం. క రరథులతో చర షుఃడికి తీరని కళంక వుంచుదాం రు అర్లరయు ళ్ రతం భీష్ముడి తిర శిందంగా 

చాలామంది భావిస్తారు. నిజానికి కర్దుడు అర నునికన్న బాహుబలాదుట 

చేతగాని జన్యుచేత6గాని తీసిపోయిువాండు రాడని భారతంలో పలుచోట్ల 

కనబడ తుంది. ఆ సందర్భం భీష్కుండు అమె జకముంగో చి వాళడున్నూూ కొందు. 

కనుకనే నిష్కారణంగా అవమానించి నట్లయింది. డివివి వగినసజవాబు 

లేదు. భవితవ్యం యొటింగి వుండడంచేత దుర్యోధనుణ్ణి అనుత్చాహపరి ప్రై 

యుద్దం ఆంగిపోతుందేమో ? దానివల్ల జనక్షయంవావడం తప్పుతుందని 
ల లల్లో అల్ల ఫ్ ఎ లీ ఈల శ భ్ష్ము( డల్లా (పవ_ర్తించవలసి చచ్చిందనుకో వాలి. భీష్ముడు కర్ణుణ్ణి 

యిటీవల తాను శరతల్పగతుండైన పిమ్మట మాట్లాడే సందర్భంలో 



వశ్చాత్సాపము 14 ( 

యెంతో గౌరవించినట్లున్నూ భారతంలోనే కనపడుతుంది. పెకి యిత 
రులతోపాటుగా భీష్ణుండున్నూ కర్లుళ్లో సూతపుతు)ం డంటూ నిరసించినా 

'ఆఅవనలు ఠహస్యం యొఆకింగ వున్నాండు. యెతింగిస్నీ ఆలా ఆవసవదించ 

డాన్ని సమర్ధించవలసివ_స్టే సూతకులంలో చేరివుండడాన్ని పట్టి సమర్దిం 

చాలి. పితీవారి చరితాినికిన్నీ యేవో సీహారలేశాలు వుండనే వుంటాయి. 

అవి పా9జ్ఞులంతగా గ౭కించరు. మొత్తంలో యెక్కువ గా సుగుణా 

లుండడ మే కావలసింది. భారతపీరులలోనే కాదు యితరతి”కూ డా యింత 

వు_త్తమచరిత్ర కల మహానీయుడు మృగ్యూ(డు. యాయనవల్ల నేర్చుకో 
దగిన విశేషాలు తోకాని కెన్నో వున్నాయి. యొంతవాండూ కాకపోతే 

యాయన్ని గూర్చి కఠ్మఠరులు (ప్రతివత్సరమున్నూ మాఘమాసంలో తరు 

కరాలు వగ్రైరాలు తమతమ పితృదేవతలకు విడిచినట్లు విడవడం తటస్థిం 

చదు కదా : విస్తరించవలసి యున్నప్పటికీ నంగ%హంగా (వాసి యిప్పటికి 

చిన్ని ముగిస్తున్నాను. 

సా శ్చాత్తా పంత 

సతారిజిత్తు పేరు యొవరోగాని యె అక్క ండా వుండరు. యింతటి 

వరమో _త్రము+డు వేలకు వొక్క_-ండుంటా(డో వుండండో | 

లోకంలో యెంతణి యోగ్యునికీ, యెంతటి బుద్ది శా లికీ (పమాదం 

కుంటుంది. ఆ [ప్రమాదం కొందజికి కాలాంతరమందు తమకే గోచరిస్తుంది. 
కొందణికో ? యెవరో సూచించాక గోచరిస్తుంది. కొందజీకి యేవిధంచేతా 

గోచరించదు. ఆధవా గోవరినుండే అనుకుందాం. తాను చేసిన తప్పిదాన్ని 

చళ్చాత్తాపంద్వారా తెల (గించుకొని నిర్షాషకత్వాన్ని సంపాదించుకోవడం; 

“పెద్ద అవమానంగా తోచి తన మనస్సు తనకు మంచిగా బోధిస్తూ 

వున్నా, దానిబోఢధకు కట్టువడక. “*తాంబట్టిన కుందేటికి మూండేకాళ్లు"అనే 

థోరణిలోకి దిగి మొదటచేసిన దోషాన్ని వేయింతలుగా పెంపు చేసుకోవ 

ఉమే తఅచుగా లోకంలో అనుభూతం. రాజ్యానదులు వృన్నవారినిగూర్చి 
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యో ea ళో ఖో ఖో we మ గ ణ్ 

యీ విషయం జట ఆనభూరం. రాజుగారు తపంవబపినా డాన్నియెవతూ 

శో ణో న్యం ఇస జో జ ow క ఖా a అల్ల త 

తవాని తెలువలూచదు వితు+-త, చెబుంగా సమవించావ. రాజబువర్వతు 
జో స శక్ 

జ న్ ఎని 
మంతి, యుదలు రాజు పినివేవాండిదాళలళా యూ గులాం చుందిచెగాని 

ఘీ 

» - జ” ౫ జా ఖ్ స a" 

TLE GUE ర్ట అ జ యూ ”ఏణంి నృహాసువారల ఏ నూ 
ot fe 

ఖీ ల ల అటో ప Ln అ: ఇస జ అబల ఇ. న్ని గ్య 

ఆవశ్యక మే. భధ రహరచపే తవంలను వార దాగా తెయిసు వొన్నప్పుటె- న రు 
pres ) కలీ త 

Ww he 

అ జ * చ శాప్ ng వా. రో ఆలో Coat panes సూచించకూడషదు. సాచి సెయెంతొ వారలు చతే త సరూసాధారిణంగా 
లోక్ట 

భద కోపోద్రీపితుంఉపుతాడు. 

4 అ + a wr భా తు! 

“పా తి we త్య? ధర్మాలు చాలా రతిదతదోదరణి.ం చంకా ౦౫. 

కాయో ఛభర్య్యాలు భ త శరిరం తులత గా రుయా. గుడా వా ప్ప వే 

న్ క ఈ ఆలో ఇ a ge |e etme, అపంయోజకుంయయనగా పున్నా ఆయగదట్ల భార్య చెదందవలసినచే, మెన్ 
ఛో 

ంచని మతంగ డెరిండినా Har Ce ఇభ రయొక;: ఆమా వం తంది 
నా. అలాల టొ ఛి 

ని జో ల జో ణో ఆ అయి 

గోచరించకహోది. రావి ఆలా గోచరించడందూడా తప్పిచ యి అన్నారు. 

విషయం దిషియాంతరములోకి యూకుతూ వుంది. ఆను జ్యా - 

+e 

స తా? ణి చు యోగ్యతను గూర్చి ఆరంభించాను. ఇతందు 

చు! 

అక్షరాస్యులంచటూ యెట్ంగించే, ఆయినా వివరిస్తాను. మూర్యోపొా 

న్ ట్ ఖో wey, wr * eo 

పెద తప్పిదాస్నా హతా (యు చుట్ట మొదట; టి తపిచంయు కా ₹ రాం 

ద్వారా తాసు " “శమంతక మణిని?" సంపాచించురుంచు, ఆడి ౫ షే 

మూ_్తి అపహరించినట్టు అభిపాంయపడి ఆ జారిసుచ “'విలాపనిలదచొ” 

ఆరోపించాడు. పిమ్మట డాని తర్వాన్ని కృష్బమూరర్తి తెల్పడం జతిగ-దిం 

ఆలా యథారం తెలిసినా మతార(డే అయితే యింకా యేవో శషభిషలు 

కల్పించి వంకర తో9వలు తాక్కే_వా(డేయోకాని న తాం జ త్తు రేంమూ 
అమ్ 

అటి మూరంతోకి దిగక పశ్ళారాపాన్ని్ని సొంది యూ దిదాంగా వతితపిం 
వని శ న. 

వాడు పావం?.- 

మ. మిజభాషిత్యము మాని చేల హారిపై మిధ్యాపవావంబు బూ 

న్చితి సీ దేహము. .... ... (తరువాయి ఢధాగవతంలో చూ 

క, పాపాత్ముల పావములన్ 

కాపంగా( జొలునటి పసరమాత్మున్నిపె 
చు యమ 
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పాపము గలదని పలికిన 

పాపాత్ముని పాపమునకు(6 జారముగలటదెే. 

యింకా యీావివయం౦ భాగవతంలోకన్న సా_ందంలో విస్తరించి 

వుంది. సతాిజి త్తు పళ్చాత్తపించి కూ (6తుకము సత్యభామను మాణిక్యంతో 

హా (శ్రీహరికి కానుకగా సమర్పించాడు. కాని శ్రీకృష్ణుడు శ్యమంత 
న్ని వళ్ళా యిచ్చేశాండు. యిటీవల ''శతధన్వుండు” కాంటోలును ఆ 

యీ మణికోసం సతాజిత్తును వధించడం జరిగింది. ఆ సమయానికి 

(శ్రీకృష్ణ పష భగవానుడు ద్వారకలో లేడు. సత్యభామ తన తండి*కి జరిగిన 

ఘోరాన్ని స్యయంగా హా స్తినా పురంలోనున్న కృష్ణునకు తెల్పినట్టున్నూ 

పిమ్మట కృష్ణబ బలరాములు కల్పించుకున్నట్టున్న్నూ శతధన్వుండు పాజ్ 

హోయి నట్టున్నూ వెంబడించి పట్టుకో బోయెటప్ప టికి యీ లోగానే 

గమనాయాసంచేత శతధన్వు(డు మరణించినట్టున్నూ స్కా ందంలోవుంది. 

¢ 

'“శ్యమంతకాన్ని”” అకూ9రునివద్ద దాచి శతధన్వు(డు పాటిపో 

వడంచేత శతధన్వుని వద్ద మాణిక్యం దొరకలేదు, బలరాముడు తనకు 

తెలియకుండా దాన్ని తమ్ముడు ఆఅపహాదించిన ట్టనుమానపడి కృష్ణుల 

ద్వేషించడం వగైరా స్కాందంలోవుంది. మనం పరో ఆ యోూయితి 

హాసంనల్ల నేర్చుకోతగ్లనీతి పశ్చాత్తాపం. ఫొరపాటు యెంతవానికీ వస్తుంది. 

దాన్నిపురస్క_రించుకొని యెవరిపుీ.6దేనా“దోషాన్ని"ఆపాదించడం జరిగితే 

దాని తత్స్యం తెలిసే వజకే కాని తెలిశాక దాని సమర్దనానికి ప్రయత్నిం 

చడంకం“టు పా" ఎజ్జాలకు పశ్చా తాపాన్ని సూచించడం ఉత్తమ ధర్యం 

దానివల్ల ఆ న నశిస్తుంది. ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది. ఉత్తముని 

హాదయం బహు కోమలంగా వుంటుంది. అట్టి హృృదయంగల మహాన్ 

యుడు నిజమైన విషయంకూడా యిత రుళ్లి ప సా తోస్తే వుదహా 

రించడానికి జంకుతాండు. అట్టి స్టితిలో సందిగ్రాంశాన్నిగుజించి చెప్పు 

నక్క_అలేదు. వున్న దోషాన్నేనా ఉత్తములు చెప్పుకోడానికి జంకుతారు. 

దానిక్కారణం ఆలా చెప్పుకోవడం ఆ దోషం అసలు చేసిన వ్యక్తిని 
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a అ శూ అ oe a . గ ళు వ షం ఇ మ క్షు 

పదల తం శరా” సాని సత ము సలాము లం ను తై న టూ DON అవే 
మలో యో అన శానా ఆకలీ 

శ జో + జో ఇ స. మన భరాాలుచాలా యాతా లతల ఉరూ నెర ఇసు. ర్ 

ey ఖో ళు ఇ” జ షు ల జ ణో చాల్ ad ణ్ ఖ్ 

అంత్లో టె మతి గభ్రహాను కా శ నకు ఎున్నెిలవ ల ఆం సొ చిరు యు దంగ అన 
- Ce 

శల కలీ 

శాస్త్రాలు చెపుతాయి. అసలు గ్ప్హాటు యింట్లో వంచే వంట ఆరాారలగా 
fr అ ॥ 

బయ కరాతచన్నారు. 

పె ఖ్ * యతీచ (బహ్మాచాకీవ పక్వాన్న ఊ్వామినో”” అని ఖంద ఆరిఫ్ 

(పకరణంతరో. అవతార అంతవానులు. చిన్వుటూరు. అతా శాప ర రకు మతి 
అ శ వ ౪ ఆల శో ఈ స్త నక లేవని సిభ్ధాంతీకరిన్తారు. అమన న నంత RSS Wao US 

ree Tae చోటి వవ మలసలవ జ్ బట్టు స గా చా 

జూ 

uh 

శరర” అతనా Ero తరు తో? 
లో 4 శీ 

న శ జౌ వొ న్ wu * pia ఈ కాంనంచేస పడడంతో జత నరాళులదై చెడులూ ఆ యోగాను ఇందరు 
శ అసలీ 

లోంగడ చేసుకున్న యావమత్తు సుకృకతాన్నీ (అజా _పెఒంబతోసటో తీసుకు 
అజాత నే న 

పోరఠాండట. ఆ యో సూచోో్యయంల్లి హార్చి యిఎవ గూొరముండడాని శరణం 

యేవో పూవజగాని వూరునుండి వచ్చి ఎవరో Vi చాడా వారింటి డెతిచే అనల 

డొరుకుతుంవనిచెప్పిన మాటమీ(చ వారింటివడిలే వారు లనుపొవ్మిలసే 

ఆ చీకటిలో తేడా చెన్సెర అనుకుందాం, ఆ అతిథి యెక్కుడ్కి ఇక 

గలుగుతాడు పాపం !: ఆందుచేద ఎంచ నిక్కచ్చిగా శాసించాడు భర్న 

శాస్త్రక రృ. మనడేశం యూ అతిథి పూజలకు ఎట్రుకలపి సతు... యహసపాటిం 

యెంచలతో వున్నారు. ఆఅజ్లాడ ఆదిథాద్ల ఆన పు య్యగారిడే(౫ wi అ డో స్ 

ద్ర కాంటోలును యెం లతో గొప్పగా చెద్దురులదార, డెక్కా స్చవిుత్ర 

గారిని సరేసరి, యెన్నో దానాలున్నా ఖ్ నాన్నోదిక టట న మ 

సరే యిది విషయాంకరం. యూీలాటి సుకు ఖఫతాత్ములను న... 

వడం వల్షకూ డా పుణ్యంవస్తుందిని చెప్పిన ప్రీ, నిజ్యయైన వావాత్తుల 3 మావో 

లనుగూర్చి ప్రసంగించుకోవడందాడా పాపాన్ని సంపా దిగుంచిని మన 

పెద్రలు వుపేకిసారు. 

క్ష 
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“ కదాఒపిఖలు పొపానామల మ(శేయసే” 

అట్టి స్థితిలో యేవ్యక్తిమీంద నేనా వృధాగా “* అపాండవం” 
కల్పించి దాన్ని వ్యాప్తిలోకి తేవడం మన పెద్దలే కాదు ఎవరిపెద్దలూ 
అంగీకరించరు. (ప్రస్తుతం సత్రాజిత్తు (శ్రీకృష్ణ భగవానుజ్హి. గూర్చి అపోహ 

పడడానికి కొంత అవకాశంవృంది. శ్రీకృష్ణుడు అతని దృష్టికి (చుట్టమవ 

డంచేతు మనుష్య మా(తు(డుగా నే కతో6ంచిసుంటా(6డు. కృష్ణుని జీవిత 

కాలంలో ఆయన్ని భగవదవతారంగా గు ర్తించినవారు ఖీష్ముండు, విదు 
రుడు, అకూ)రుండు మొదలైన కొందలబుమాతమే. శిశుపాలుడు, 

దుర్యోధనుడు, లోనై నవాళ్ళ ఆమరణాంతమూ యధార్జాన్ని గుంర్తించనే 
లేదు. ఆయా సందర్భం య్ పద్యం తెల్పుతుంది. 

“మ. భగవంతుం డిత(డంచు స్పష్టపడియెన్ బాహాబల (పొడిచే. 

నగధారిత్వముచే విశిష్టముని మాన్యత్వమ్ముచే విశ్వరూ 
పగతిన్ జూపుటచే ననేకగతులన్ _బహ్మీాదు అర్చించు లో 

కగురున్ జిష్షుని విక్తునక్కటకటా ? గైకో(డు ఏండంధుండై” 

యీ వాక్యం భీమ్మనిది. కొన్ని మానవచర్యలు చూచి సామా 

న్యులు మానవుడే యని (భ్రమించుట కవకాశం లేకపోలేదు ఆ సంద 

ర్భాలు బుషులు చర్చించి తత్వాన్ని అక్కడక్కడ పురాణాలలో నిరూ 

పించి వున్నారు. సతాిజిత్తు శిశుపాలాదులంబలె ద్వేషికాకున్ననూ తాను 

కించి ఆరించుకెన్న మాణీక్యాన్ని అతడు అవహవాదించాడనే అపోహ 
య 9 

వల్ల మొట్టమొదట కొంత అవ్య క్తప్రసంగం చేస్తే చేశాండుగాక. తుదకు 

యధార్హం గోచరించిన ఉత్తర క్షణవముంది ఆ దోషనివృత్తని చేసుకుని 

పరిశుచుండవడం చేత సష్థాజిత్తు యింతగా శ్లాఘమ్యు(డై నాండు. 
టప న! ళా a 

లోకంలో యిట్టి సన్షధయోగ్యుల సంఖ్య ఖాతా తక్కువగా వుంటుంది.. 

పూర్వంమాట చెప్పలేంగాని యూ కాలంలో అబద్దాలాడడానికి అవకా 

శాలు చాలా యేర్చడ్తాయి. ఆఖదికి అబద్ద మేదో సుబద్దమేదో 7 నిర్ద 

యించడానికి అవకాశమే తేకుండా పోయింది. ఆలాటి చితివిచితి 



చన్ను జ శాలు ఇ న శ కో ్లై ర్న న ల ల ఇ త్తం మున రూలు దబో౭దు ఆవిరావించాయు. ంనటాంన్తై మిదం ఆ ఎవం 
య, శ ఇల చు 7 a] 

చూచుకుందా౧. 

ల స అ Fy శ _ వ జో ఇ a a జలా =. ఆలి జ“ జ అల. లా 

స Ps ల్ ంత్పుయంంటుం RGD eG య కల 
అజా సజ 

ప 

అ జో నక కాలా లా 

వుంటారని మావల రబునురకుందాం. ముఖంగా షమిటిదాదాలం చాయలు 
న్ 

చ అణ హై జో శ్ష్య 4 అప్స్ ఖ్ ట్ కవులూ పండితులూ ఆయీ సతాంజిమవ మారం తయసువనల ు “జాలందిత్చ 
అయజునాపేనే ££ 

_ లు % ఖో శం ఛీ ల శ ౪ ఇ శ త్ో వాచా మ తలు రగు పప పన ర రతర 

భీ Fa fn {in op శ్రీ iJ fh Ct ట్ ఆలా అనడం ఆరయకపోవతండేతర దుంతటి 

mm? nn స న ఈ 4 * ఈ 4 వాత యే థణారరయోః యేరామాయఐమో ఆది వజ వాదిని చోడిసగుంది. 
wa జలాల త 

4% గో + కు క్ అ * +, య అటో అణాల అంతటితో “ఆ వాదం వదలుకొని ఉన్న యధారాని (ప్రకటిం కానర 
టే పంటే ఆ ఆలం 

(1 (జీ * అ యో అ ల అర్లీ క ఖ్ అశ! గో ఆతి ఆగిపోతుంది. ఆపందు ఆ పలడిచు స్యరాశచ్చువంట వారిప్పుదారు. 
hw pr 

అల్లో ne ఇ న hee! ం కాప or ని అ ఆ జ తమ తప్పుగా ముపరనస్నుంలే డా వచ్చు ఆగెరవల నమూ సుండాయుం 
hha 

A శ టాన్ క శటో జా న జ లీ ఆన్. ning, అన్ * న 

అ దయా మిష యుండ ముచువ న్న్న దా శ్వాయ్యలు బా ఫు AS టి అల. 
ళా 

న న ww శ * ఖు % ల 

తాను. ఆ దె జరి(చలు చా తెరినననారుగాగి నా వ లు నిర 

షే 
* జలాల సై wer శి 

మంద nr DOr యుంచకేరు. ఉరములు (కం 
అలానే 

జాన్ అ రో oa టు 

తధ్యో మహావ్చో- ఉం జాన 8 

ఏర ఆ ఈం స? 

అహింసను సర్వోవ్టృప్టంగా అంగీకరించని చేవలనాని జృరాణంగాది 

మతంగాని జాతిగాని చేడనే చెప్పవచ్చునుగాని యేదో వవంగా అందలో 
చేస్తూన వున్నారు. దక్షిణ హిందూన్రానలలో మంచే పంద దారేది 

((బ్రాహలు)న్నూ, చాలామట్టుకు పీరి ఆచారాలనే ఆచరించి డినక్కడ్యాలు 

నడుపుకొనే వెళ్యులున్నూ, విశ్వబాాహ్మాణులలో కోలచిణుమ్నాం యా 
పే అంటీ ఖమ శ న అ ఇ. హింసకు దూరంగా వృర్తిస్తున్నారని చెప్పవచ్చును. దాగా ాణిబలో 
శిష్టులు “వెళశ్వుదేవం”” చేయటం తప్పని విధిగా జరినేసష్టుల్బ ఆఅంళచుహింస 
వల్ల సంభవించే దోషాన్ని పోంగొట్టుకోవడానివే. 
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“వంచనూనాలు” అనేవి తప్పక సంఘటిసాయి. చీమలు, చెదపురు 
గులు, నల్లులు, పేలు, దోమలు మొద్భరెగవాట్లను బుద్దిపూర్వకంగా కాక 

పోయినా పొంసించకుండా జీవితం నెజవేజదు. వీటిలో నబ్దులూ -పిలూ 

ఆనే వాట్లను చంపకుండా కాలక్షేపం జరుగుతుంది. పందిరి పట్టిమంచాలు 

వగయిరాలు వదులుకొని చర్యాలమీద వరుండడంవల నలులపీడ తప్పు 
₹ లు + 

తంది. కాని ఆ పద్దతిని చర్యాలకు గిరాకీ యెక్కువగా తగిలి యంతకన్న 

"పెద్ద పాపాని3 అవకాశం కలిగిం చుకున్నట్లవుతుంది. స్టూఅదృష్టిని మూవ 

సెందేగాని యీ “అహింసను” సూక్షుదృష్వ్యా విచారి సే మతీ అయో 
చ్చు స 

మయంతో వడటవుతుంది- మార్వాడీలలో “ఇ నమతనులు”” రాతి ద్సం 
rag) యా YES 

పెట్టకపూఠ్వమె భోజనం నెరవేర్చుకుంటారు. నల్లులున్న మంచానికి కొం 
అ ళా 

చెంసేపు తమ శరీరాన్ని విందుగా అర్చిస్తారు. వారిలోసన్యాసు లు కటిన 

వస్తుం వుతకరు. దంతధావనం చేయరు. సూక్ష్మ జంతువుతేవో కొన్నిటికి 

మోనికలుగుతుందనియ్యే వే. యేదేనా అతితోకిపో తే వెల్టిగా కనపడుతుంది. 

అందుచేతనే 

“అతి సర్వ(త్రవర్షయేత్” అన్నారు అభియుక్తులు. యా అహింసా 
శై బాలో 

శతుయుంతో దాక్షిణాత్య (బ్రాహ్మణులు (పంచ దాం పళ్లు) ఆఅఎవఠఅంబవించిన 

చూర్షమే శ్లాఘ్యంగా కనపడుతుందిగాని ఆయీ అయిదు తెగలలోనూ 

ఆం్య్రయిన్నూూ (ద్రావిళ్ల్సన్నూూ యజ్ఞాలలో ప్రత్యక్ష పళుూహింన చేయడం 
(ఎదసమ్మతయే అయినా) ఘోరంగా కనపడుతుంది. ఆయీ హింసకు 

చేదసమ్మ్యతి వున్నదని యొజశింగిన బుమమలే కొందణు నిషెధించినట్లు చ 

పురాణవావ్యాభే రుజూవిసాయి == 

డ. కరము అసు నెపమున దు 

ష్కర్మమ్మగు మాంస సలువంగాంజేయుచు నం 

తర్శదమువెంచు నాగవ 
మర్మమ్ముల నామనంబు మసలదు తండి. 

ఇది (శ్రీశుకుని వాక్యం. ఇంతేకాదు జన్నములు సెక్కు పళు 

హింస సలుపకుండ” అని శౌనకు(డు సూతునితో (ప్రసంగించే ఘట్టంలో 
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49. చించ్తాయగనాని 

జ 

భో 

అ) అ 

నగార”ి అ చన 

ఇంత టిహో (డు డీన్ని ఖండితంగా నిచేదించ 

ణమ 

భో 

జీ 
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నగపడతడల 

త పాంణుల 

ఖో 
నో 
స్ 

అనే 

వ 

జాతులు దినదినాఖి అదిగా పెరుగుతూ వుండడం చూ 

యు కికూడా సవమంజసమేమో అనిపినుంది.అంతే 

మేకలు, యెదు 

అణాల 
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వికారం యావన్మంది శారభక్షకులే అయితే ఆయా జంతువులు నివసిం 

చడానికిస్నిఆహిరం సంపాదించుకో వడానికిస్నీ మజికొన్నిద్విపా లను సృష్టిం 

చవలసివస్తుందేమో సృష్షిక్నద్తకు అనిన్నీ ప్రూలదృష్టులకు గోచరిస్తుంది. 

రానిఆఅట్రిఅవసర మే కలిగితే'యిచ్చామా ళం (ప్రభోనస్పృష్టిః "కనక ఆపరవముద 

కరుడు అట్టి సదుపాయాన్ని చేయనే లేడా ? క్షణంకూడా ఆ-మూ పనికి 

'జూయ నకు పట్టదు. కనక మాంనసథత్షకులు చెప్పేయుక్తి ఆపాతరమ౭ణీయ మే 

కాని విమర్శకాని విమర్శనాసహంకాని కాదు. మాంసంతినే వారిలో 

లుమాంమంది సమ్మతిలకుండా తినవారుగానే వుంటారు. వారివారి గ్భమహో 

వరణలో యీహింన జరగకపోవడంచేత వారికి అంతగా మనస్సు చలింపదు. 

వెంటలో పివ_్తించే జమేం ౦దార్షు వగయిరా దయాశీఎదే అయినా “కి పిన్తికి 

చెలగాటం” సామెతగా వారి కది హిొంనగానే తోచదు. దీని బాధ 

యుఖ్యంగా “ోకసాయీలకుి” గొ గోచరిస్తుందనుకోవాలి; కాని వారి కది నిత్య 

కృత్యంగా యేర్పడడంచేత దుఃఖ జనకం కాదనుకోవాలి. పాపం పంచు 

5 కేవలసివ_సే నే మాతం “మాంస భకశకులకు” మోంసకులకోపాటు భాగం 

శే 

"“చత్యారసృమభాగినఃొ నాకు యింకోశంక తోస్తుండి. యేదోవోౌక 
పాిణికి వేశాక పారిణివల్ల హింస తటస్టి సే బోలెడు పాపం వస్తుందని 

- వా జానే య అలో "జి జాల నిర్ణయించి దానికై ఎన్నా నరకాలు అనుభపఎచాలని ళశళాసప్తుకర్తలు (వాళ 

తుకదా * నేటి ““డికేటరు”” కారణంగా యెన్నికోట్ల వాణులో హత 
Cy CTC? C౧ 

మయమవుతూ వ. ? ఆయీ కారకులకు సరిపడ్డ నరకాలు యెన్ని 

కేలాల కాలంతో స క్యపిక ర ర నిర్మించగలుగుతాడో వాహనం: 

అన్నిటికీ కరకు జవాబు -_ ఇచ్చామా(త్రం (పభోన్సృష్షిః” సొప 

మంటూ భయిపదేవానికే భయంగాని అది లేనివానికి భయమే లేదు. 

““నంకే సతి కో డోషో, మధరణీ సతి కిం భయమహమ్”వొకండేమో వరు 

సగా యేడు కబివుంం పట్రాయని భయపడుతూ వుంటే వేదొకండు చూచి, 

చాౌరే : ఆ కజవులలో యుదటిదానిలోనే మనం నశిస్తే తక్కిన ఆతింటి 
వల మనకేం భయం కలుగుతుంది, ఆన్నా (డని పెద్దలు చెబుతారు. అందు 
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అతలకు, వీట్లకు నోరులేదుగాని “ నుఖదుఃఖాలు ” కలవనే పరిశీలిస్తే 
తో! ల 

వ్ స్తుంది. 

చ్ధ 

పృధివ్యా ఓీషధయ$ః, ఓపషథీభ్యోన్నం” అనడం వ్ల భగవంతుడు 

మనకు జీవనోపాధిగా యేర్పణచిన "అన్నం" ఓషధులవల్లనే నిష్పన్నం 

కావాలి. అందుచేత అహాంస తప్పదనుకోవాలి. అన్నీ హిఎసటే అయినా 

వాట్లలో ___ “తారతమ్యం” వుంటుంది. యేనుగుకూ దోవముకూ భేదం 

పాటించక తప్పదు. “అతిసర్వత్ర వర్ణయేత్”  తోటకూరవంటిదే గోవూ 
అని వాది స్తే లాభంలేదు. తనకు వీలున్నంతలో “అహింసాపరు(డ ” 

వర్తించేవాండు యేజాతివాండై నా ధన్యుడు : ధన్యుడు! ధన్యుడు £ 

అతిక్షమదడైన్యాపాదకమా? 
క. “క్షమ మేలగు నైన నతి 

క్షమదై న్యము దెచ్చు నెదురు గర్వించిన6గ 

య్యమువొడిచి గెలిచి యరిశే 

మషమునెడసదయక్షమావిశదు 4 డగుటొప్పున్* 

అంటూ (శ్రీమహిాభారతములోవుంది. దీనితాత్సర్యం యెణంగనివారే 
వుండరు. యేముంది యిందులో ? శాంతిగా వుండడమైకే చాలా మంచి 

దేకాని“అతి సర్వత వర్షయేత్” కనుక మిక్కలీ శాంతిమ్మాతం పనికిరాదు 
ము 

నుమా! అనిఫలితార్హం. యాసందర్భం మనబుషులందణూ పాటించే వున్నారు. 

రాని యెప్పుడో వకప్పుడు (పతిబుషిసన్నీ (వతభంగం చేసుకున్న ట్టుకూడా కన 

పడుతూనే వుంటుంది. అంతమాతించేత వారు శాంతిధనులు కారనుకోవ 

డానికి వల్లకాదు. ఆమహార్దులకు యూశాంతి వక్కటి మాత మేకాదు; 

దీనితోపాటు. ఇంకా మతికొన్నిసుగుణాలు యెప్పుడూ యెడ(చాయకుండా 
వున్నట్లు గింథాలవ ల్ల గోచరిస్తుంది. 

శా. “ఆలస్యంబొకయింతలేదు శుచి యాహారంబు నిత్య(క్రియా 

చాలంచేమం౭ మర్చనీయు అతిథుల్ సత్యంబ పల్క._ం౦బడున్ 
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తపస్వి మహావృడు, దేహాభిమానంకూడా వదలుకొన్నవాండు యెజణక్య 
సుకన్య క అపచారాన్ని సహించక సుకన్య నె కాకుండా ఆమె తలిదం 

(తులనూ ఇంకా వుండే వారి పరివారాన్ని కూడా మలమూత39బద్ధంచేత కాథ 

పడేటట్టు శపించాడు కదా! వసిష్ట నిశ్వామిత్రాదులను గూర్చిన యితిహో 

గ్ల 

సాలుకూడా యింతకన్నా అద్దాన్నంగానే వుంటాయి. వాట్రని యిక్కడ 

వుదావారించి కథ పెంచడం అనవసరం. న. శమీకు(డు కాంటోలును | 

పరీక్షిత్తుచేసిన అపచారానికి లేశమున్నూ శాంతిని గోలుపోలేదు నరికడా ! 

యెగా తన కొడుకు శై శవావస్థలో వుండి చేసిన కార్యానికికూడా చాలా 

విచారించి “తండ్రీ ! యీ అకార్యాన్ని యెందుకు చేశా ? ”” వంటూ చాలా 

పళ్చార్తాప పడ్డట్టు భాగవతంవల్త మనకు అవగత మవుతుంది. యింకా 

యీలాటి శాంతిపరు లెవరనా వున్నారేమో? గింథాలు వెదికి చూడాలి. 

పరీక్షిత్తు చేసిన పని చాలా నీచప్పని. మహారాజకుటుంబంలో, అందులో 

నున్నూ పరమ ధార్క్మికులనిపించుకొన్న పాండవుల వంశంలో పుట్టిన 

వాడు చేయంగింది కాదు. యింతకూ ఆ బుషి చేసిన అపచారం లేళ 

ముస్నూ కనపడదు. తపస్పమాధిలోవుండికదా తనకు ఆతిథ్యాన్ని యివ్వక 

మిత కటస్తంచింది : అల్లు సతిదర్వులలో వమృతసర్పాన్ని తెచ్చి ఆ తపో 

ధనుని మెడరు తగల్చ్పడం మిక్కిలీ కొంజకెపని. ఇట్టి పనులు యెవ్వరి 

పరిపాలనలోసూకూడా జరిగి వుండవేమో ? కొన్ని కథలు కులసిమొక్క 

"ముం లె. నవాని ఆంబరదిరలోనటి మనవాళ్లు చెప్పుకుంటూ వుంటారు. ఆ 

కథలు నిజమే అయుతే పాస్తుతాన్ని అపి అనుకరిసాయి. ఆర్యక్ష[త్రియు (డు 

చేయవలసిన పనికాదు కదా అది : అనార్యు(డు చేయడానికి(గాని చేసినవారి 

కొమించడానికింగాని వీరె నపనికూడా కాదది. ఆయినా ఆ వనిని ఆపరదీ 

క్త్తు రాజుగా వుండి యేలాగో చేశాండు. ఆ శమీకుడు యేలాగో తమిం 

చాలదు. అంతచు పూర్వరాలంలోగాన్, యిటీవలికాలంతో.6గానీ ఆ శమీకుని 

వంటివాళ్ళు రేనే వేరనుకుంటూవుంహపే లేకేం వున్నాడని చెప్పుకోవడానికి 

మహాత్మా గాంధీగారు అవతరించారు. ఈయన శాంతికిన్ని మన భారతంలో 

వున్న డానికిస్నే పోలిక లేనేలేదు.  “*ఆఅతికవుదై న్యం తెస్తుంొ దని మన 
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నో హానికారక 
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ణ్ అతల 
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© 

on + + శో " క! “ ia షి శ ణ్ బానే 

శాంతంగా ఘుంటాయు. ధారఏవి మపోకపురకాడా దారిలొ రంల పం. ఆటో 

కిందివిధంగా శాంచిగిగహర్చి వాశాంయ. 

ట్లో. “కుచి భూషయతి [ఏం వపుః చశమ్య్యనం భి న 

స న! 

శ న « pa శక 

(పక మాభరణం ఒర్యాక్రషం ర న నయావాదిచద సచిచోకునడక 
ఫ్ 

శకి సే న! శో ఇ ఉ అ స త దీనితో పరారామాన్న శాంతికి మాష ంంగా. నారి గాడు చితి 

త అటు. అ ఖో 
Wes 

ణా ] నో = _ అని 
చామ కాని అది రాజనీతికి విరోధించమూాడ దని దకవనకంంఏల! 

వపతలిచారు దీన్నిబట్టి యిది జ తిరు DLC Wee ETE 
ణు ald pn 

అవసరానవసరాలను బట్టి శాంతి ఊహొంచనూు ని ఎ నతింం డెందు పటాకా చచ్చు 
a ఈహీ 

అని తేల్చినట్లయింది. 

మొ త్తం మనగఏంథాలు యెన్ని పరిశీలించి చినప్ప టికీ Cs కాచి భి 

యము “*ఉదితానుదిత హోమం” ఐరెనే పాక్షికంగా అంటుంది కొన సొర 

కాలికంగా కనపడదు. పోసి ఆచరణలోచేనా నిత చం కుబంనుతుం డూ 

అంకే? అదిన్ని మృగ్యమే. చ్యవసనుడంతిట్ దారిద్యూాణుయు మహో 
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aan శ ఇ”, జ్ భం తపస్వి మహావన్నడు, చెహాధిమానంధాడా పదలుకొన్న వాడు యెజణఅక్క 

రా 
Cal గ స” 

సుకన్య ఎన అపచా న్ని సహాంచక సుకన్యనే కాకుండా ఆమె తలిదం 

వులసూ ఇంకా వుండే వారి పరివారాసీ కూడా మలమూత౦బదంచేత బాధ © న్ 
మడెటట్టు శపించాడు కదా! వసిష్ట విశ్వామిత్రాదులనుగూర్చిన యితిహా 
సాలుకకాడజా యింతకన్నా అద్దాన్నంగానే వుంటాయి. వాట్లని యిక్కడ 

వుడాహారించి కథ పెంచడం అనవసరం. న్, శమీకుండు కాంహోలును $ 

పరీక్షిత్తుచేసిన ఆపచారానికి లేశమున్నూ శాంతిని గోలుపోలేదు సరికదా! 

మెగా తన కొదుకు శె శవావస్లలో వుండి చెసిన కార్యానికికూడా చాలా 
చయ్ టా డ్ 

విచారించి” తండ్రీ యో అకార్యాన్నిి యెందుకు చేశా?” వంటూ చాలా 

పశాతాప కడటు భాగవతంవల మనకు అవగత మవుతుంది. యింకా 
అలో “శ. ఎఖ భాం 

యీలాటి శాంతిపరు లెవరేనా వున్నారేమో ? గ9ంధాలు వెదికి చూడాలి. 

పరీక్షిత్తు చేసిన పని చాలా నీచప్పని. మహారాజకుటుంబంలో, అందులో 

నున్నూ పరమ థార్క్యికులనిపించుకొన్న పాండవుల వంళశంతో పుట్టిన 

వాడు చేయదగింది కాదు. యింతకూ ఆ బుషి చేసిన అపచారం వేశ 

ముస్నూ కనపడదు. తపసన్సమాధిలోవుడికదా తనకు ఆతిథ్యాన్ని యివ్వక 

బావడం రటచుంచింది $ అటి సందర్భంలో మృత సర్చాన్ని తెచ్చి ఆ తపో 
లు ప 

ధనుని మెడరు తగల్చ్బడం మిక్కిలి కొంజుపని. ఇట్టి పనులు యెవ్వరి 

వతిపాలనలోనూరూడా జరిగి వుండవేమో ? కొన్ని కథలు తులసిమొక్క 
కసం గతాలు నం 'అతటలరితరునపి మనవాళ్లు చెప్పుకుంటూ వుంటారు. ఈ 

ఫలు నిజమే అయుతే పఎసుతాన్ని అసి అనుకరిసాయి. ఆర్యక్షతియు (డు 

వాయవలసిన పనికాదు కదా అది ! అనార్యుయ చేయడానికింగాని చేసినవాళ్లి 

త&తమించడానికింగాని ఏవై నపనికూడా కాదది. అయినా ఆ పనిని ఆ పది 

h 
కీత్తు రాజుగా వుండి యులాగో చేశాండు. ఆశమీకుండు యేలాగో కమిం 

చాడు. అంతరం హప్రూర్యరాలంలోగానీ, యిటీవలికాలంలో6గానీ ఆ శమీకుని 

వంటివాళర్ళు రేన చేరనుకుంటూవుంటపే తేకేం వున్నా (డని చెప్పుకోవడానికి 

మహాత్యాగాందీగారు అవతరించారు. ఈయన శాంతికిన్నీ మన భారతంలో 

వున్న దానికిన్ని పోలిక లేనేలేదు. “ఆతిక్షవముదై న్యం తెస్తుం” దని మన 
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మహాభారతం చెపితే చెప్పిందిగాక యా మహాోతుని ప్రపసృర్తి డాన్ని అన్న 

థాకదించి చెనఃం తేవడానికి బచులు దెన్వ్యానస్ని పాబుందోయితుందని 

వొప్పుకోక తప్పని విధి ఆపుతూ వుంది. 

ul భో ఉట వ 

గాంధిగాది సిదాంరాలని* టొపీ ఆమా యాలుగా గిరనావమహొంచ 
ఓ pwr] 

చట ఇక్, కో * వాట్స్ వాద శ్ జా ఖ్ వావ్ wry ఫ్ వాన చాలామంది వున్నారు. -మేకౌంచజో. వారి సెర్టాంతాంంపే. అంగీక 
+ ర Mn. ఖే మై షి జో జాలేసి ని షు + ఇ 

రించనివాశ్శన్నూ చున్నారు. న సీరెందో ౩3, రోవాక్ట్ల. చెచాల సాలు 

పస్పటడానికి మూలం ఆగవూలు. ఆ ఆగయా వఠతవపాముసంుు దగ రాలక దెదు 
జ ష్ ఖే ?3 ci ఉశి సె వ. ఖై జు న న్యు ళీ న జో! 

బడి వారికి ఆంంవటి కనిల్ని "ఎరింంచవఆఅ"”"రనెన్నా చవతానాసుధ్వగమ 

స్వ ఇలు. ఆన 
a 

నాన్నిగూర్చి చ్రాసపునా 

మాట తలపెబ్దక జీవనోపాధి చెదుచుండని అన్నిటి వా కయ 
ted 

నాము. ఆయా కంచోర్భాబుకకాడా శాౌంతిపురసతంగాం. త్రైకరణకుటఏగా మహో 
జ 

తుండు నడిపినప్పంటికీ దాగా ఆరోచి ంచిచూ అలలో వొంచి పను 

బబంవుంది గాని లేకపోలేదు. “చండాలో౬స్తు సదు చితోటు సు గపరు8 
A వో 

అం కాంకరవచనం గృహస్థ విషయంకాము.. వర్విులగ.. పరిత్యాగం 
జై అయి జ్య సే pe చి al ner] త > ళో ల ఈ 

చబస్న సన్న్యాసులవిషయం. గాంఢగాదు దటుసెంన ౯ నాను అనిపించక 

యొవదికింగావి దీసిపోలు సరిగదా ! బు బచ్చు వొతినందిరినిట” అతిక్రమినా 
యా మకీ ననూ. 

అ సే జో రిం +? జల్లి 'రేమో 1 అని కూడా వాది [ప్రవ ర్తనవల్ల గోచరిస్తుంది. ఆట్లొవార్క్ డెవా 
అజా య. అలి త్ 

లయాలు నర్వే సర్వత్ర అందజికీ సమానయమెన హొ్తరలవిగా కనబడస్స టికీ 
ప్ల LPN a అతి 

గృహస్థులకు యితరభేదాలతో పాటు యిక్కుడవాడా కొన్ని భేదాలు 

వుండకతప్పదు. దేవీ భాగవతంలో జనకుండు శురుజ్జిగార్చి ఆయా 
సందర్భాన్ని కొంత విశదంగా ముచ్చటించియున్నాంయ. మొత్తం తేవే 
సారాంశ ౦-గ్భహస్థులకు భార్యా పుత్రిరాది భేదాల తోపాటు రుల భేదాయిన్న్యూ 

సరిశ్యజించకుండా వుండవలసినట్టు కనబడుతుంది. అ ద్వెతంబో కూడా 

వరమార్థావస్థలో అభేవం వుపాదేయంగా సిద్దాంతిత మైనప్పటికి వ్యవహో 
రావస్టలో భేదాన్ని ఆంగీకరించవలసిందే ఆని స్పష్టంగా కనబడుతుంది. 

“ప్రతిమాన్వల్చ బుద్దీనామ్ ” ఆనడంవల్ల సామాన్యులకు(గా యేర్చడ్త దేవా 
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అయాలు ఖేదోపాధిని తోసివేయడానికి లేశమున్నూ అంగీకరించవని 
(వాయనక్క_అలేదు. యిది వషయాంతరం. 

మనకు (ప్రస్తుత మెమిటం కే? భారతాదులలో చెప్పిన శాంతికం కె 

ముంచిన శాంతి వహించి దానివల్ల వున్న పిమోజనాన్ని ముజువుచే సిన 

చేయుచున్న-చేయనున్న మహాపురుషుడు ఈ కాలంలో గాంధీగారనిన్నీ 
యీయనకు దీటగుశాంతి వక్క శమీకునియందు గోచరిస్తుం దనిన్ని 

యిట్టి మహాపురుషుడు వమృగ్యుండనిన్నీ యాయన్నిి పురస్కరించుకొని 

మనం “మాతోయిట్లి మహాపురుషు(డున్నాల*డని గర్వించవలసిందే కాని 

సర్వవిధాలా ఆయన్ని అనుసరించడం బటొత్తి్శ”ాా సంభవించ దనిన్నీ, ఆచ 

రించేయోగ్యత వుంచే అతిక్షమకూడా డె న్యాపనోదనమే అనేది భారతానికి 
అతీతమైన సిద్దాంతం అనిన్ని తెలుసుకోవలసివుంటుంది. (పతీ సందర్భం 

లోనున్నూూ యమాలాటివిశేషాలు కొన్ని వుంటూనేవుంటా యి. వాట్లను వటిబి 

సెట్టి సామాన్య సందర్భాలే సర్వజనాచరణ  యోగ్యాలుగా మనం చూచు 

కోవాలి. భాతతంకూడా అడదేతాత్సర్యంతో శాంతిని వప్పుకుంటూ కూడా 

'అతి శాంతిని మాతింవప్పుకో చేదనుకోవాలి. దీన్నే మనవాళ్ళు_ో“తొక్కి_ నా 

కఆఅవక హో తే బురదతొస్సురా”అంటారని సామెతగా చెప్పుకుంటూవుంటారు. 

కొందజుపెకయితే చాలా శాంతులుగానే కనపడతారు గాని వారి 

ఆంతన్ఫ్చుమ్మాతం చాలా అశాంతంగానే వృంటుంది.ఐహిశ్యాంతికం అ అంత 

శ్యాంతికేవే త్తవై నవారు యెక్కువ గౌరవాన్ని యిసారు. శాంతితగ్గిన మన 

సుతో యెవరుగాని యెవరితోంగాని (మవపంగిందచదడంయు కృంకాయ. (నౌాంతకి 

దిగడంకూడా ఆలాగే. కోపంతో వకప్పుడేదేనా (వాసినప్పంటికి తిరిగీ 

దాన్ని కాంతికలిగినపిమ్ముట పరఠిశీలించిసవరించుకుంకు అంతచిక్కుుండదు. 

పరిశీలించకుండా నే పికటించేయెడల దానివల్ల వచ్చేచిక్కుకు పరిమితంటూ 

వుండదు. దాన్ని సమర్షించుకోడానికి (బ్రహ్మక్యా_డా తరంకాదు. యీ 

విషయం వాదోపవాదాలటో ముఖ్యంగా గమనించడం ఆవశ్యకం, తాతా 

చకంగా పొంగినహొంగుతది మనస్సు శాంతించాక చెప్పేసమాధానం నంద 

కాలం దాటిన తరువాత వుండే నపిజలంలాగ నిద్ములంగావుండి లోకులు 
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ఇకో 

ఆసాం౭ దించడానికి అర్హత కలి గిపుంటుందడని నేననుకుంబాను. కోడం ధవ చిక్న 

ళ్ ణో నై లాల రావడంతోనే వా వుప[కమి సనో? ఆదిరొాలకరిలో చెత్తాచెదారం 

మట్రేమటా9ితోట్ వ వచ్చే వజదలాగా ఏదోమాడిరిగా దుండవలగిషెస్తుంది. 

a ౯ జాతీ ఇ ధర్మాలు చేజు,ఛర్మసూమ్మెలు చేలు, అంతో యింత ధర్మాలు 

తెలియనివా రంటూ వుందనే వుండరు. ఛర్యనూక్నాలు తెతిసినవారో 

యెక్క..డోగాని వుండరు. ఉదాహరణకోసం కొందణిని పమలకించి కొంచె 

మాట్లాడుకుందాం. రాముడు మహాపుకు బుఃడు,సాకొత్తుగా భగవదవచారం. 

మహావీరు(డు. ఆటైవాళడు భవిష్యత్కార్వ గారడాన్యు పురు రించుకాని 
వాలివధలో కొంత అనుచితం చేయక స. నాన్ని సవరించ 

డానికి నగ మహాకదృలు యెన్నో తోవలు రాక వున్నారు. కాని 

అదెిమాన 90 వజిలేప గా నలిచిపోంయింది. యిఃక వీష్టుండు బంవా్యచారిం 

మహాజ్ఞాని. కాంతియుక్తమైన పొౌదవిషం కలవాడు. ఆయితే యొుమి ౩ 

తనయావ వద్రను ర్వెద్యరును ) మూలభూతుందై. న పరశురామునతో యెమరుకొని 

యుద్దంచయక తప్పించెకాది. శాస్తాాలో 1 ""ఏకాకర పిదాచారం”” ఆని 

జహుతూ వున్నాయి. అది స్వకులధర్మ మరుడండత, నామాన్య ధర్మాన్ని 
స సే 

న 

ధిర్మసూకత్కల ఆపవదించిం నుకోవలసి వచ్చిల టి. సంకులధర్మ మెన 

యుద్ధం హింసాత్మకమైనప్పటికీ యజ్ఞంలో జరిగే పళుహింసలా గే “ధర్మా 
దినపేత” మవడంవల్లనే భీష్ముడు యెందతినో చంపిన్నీ నరకాని£ 
వెళ్ళినట్లు భారతంలో కనపడదు. గురువుగారితో చేసిన యుద్రంకూడా 

దావికింద'ే జమకట్టడంచేత కాంటోలు భీమ్మనకు ఆదిన్నీ నంకాన్ని కచ్చిం 

చభబేకపోయింది. అర్హునుండు “పిత్చిస మో జ్యేప్టః” ఆనే జాసా9న్ని ఉదల్లిం 

మించి ధర్మరాజును చంపడానికి వుద్మామించడం, స్వ పతిజ్హా భంగవిర్వ 

హణాని కవడంవల్ల కాబోలు : సమర్హ నీయ మే అయింది. అంతో యింతో 

తిక నిర్వహణ (పస్ కి వున్నప్పటికీ "కేవలం విరుద్ధంగా వున్న కార 

అంచేత కాంటోలు ధృష్టద్యుమ్ను(డు చేసిన దోణవధ యొంచా గమర్ధిం 

చినా సమర్టింపంబడడంలేదు. గురువు ఆయుధాన్ని ధరించి తనతో పోరాడు 

తూన్నవ్వుడే అయితే ధృషప్రద్యుమ్ను 6 డెనర్చినక్కతగాం సమర్ధింప(బడేది. 
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జనిపడితే పరలోకంలో యమయథర్యరాజూతో “నేను నిద్దోషినే” ఆని సమ 
ర్రెంచుకోవడానికి తగథె ర్యం యిచ్చివుం డేది- కాని అది కేవలం కసాయి 

నూని కృత్యంగా వుంది. సత్యవతి, కుంతి, మొదలై నవాళ్ళ చాడ్మిత నాలి 

త్యాలుకూడా ధర్మనూక్ష్మా అెజింగిన పెద్దలకు ధర్మాదనపేతాలుగానే కన 
పడతాయి. నామాన్యుఅదృష్టికి అన్యధా గా కనపడ్తప్పటికి ఆంతమా(తంచే ౩ 

అవినింద్యాలు కాంజాలవు. (ప్రతి శరిరానికిస్నీ వాతపిత్సాదుల తోపాటు 
స_త్త్వరజ సమోగుకకాలు చీవనంబంధం వున్నంత కాలమున్నూూూ వృుండితిదు 

తాయి. వీట్లకూ వార్ల కరా కూడా అప్పుడప్పుడు ఒకౌా.క్క_దానికి వుదేకం 

కలగడం నహాజం. దాన్ని కూషభాదులచేతా పరిశీలకత్వం చేతా వాడించు 

కోవడమున్నూ వుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు అవి పిత్మికియక లొంగక 
మిజ్బంభించి హోనికడాలు కావడమున్నూ సర్వానుభజ సిద్దమే. స_త్తఇగుణం 

యెంత విజృంభించినా కలిగే హోనిలేదుగాని తక్కిన రెండకున్నూ అలాం 

టువికావు. వాతాదులకు బూాషథపియాగంలాగోే క్షానంకూడా వ్యర్దం కావలసి 

వస్తుంది. వొక్కుపప్పుడు (ప్రస్తుత విషయంలో అలాటప్పుడే చెప్పందగ్గ 
చూవాబు కనపడక దానికి కర్మని కారణంగా పెట్టుకొని (గంథ కర్రలు 

“కర్మణో గహానాగతిః” అని వూరుకుంటూ వుంటారు. భవితవ్యం అనివా 

ర్యం అంవేనేకాసి మనకి కుదురని సందర్భా లెన్నో కనపడతాయి. 

(శ్రొరామునివంటి ధీరోదాత్తుండు, శూర్పణఖ కు వె యూస్యాన్ని ఆవాదిస్తూ 

వున్న లక్మి ణుక్ట్రో వారించపోవడం భసితవ్యతామూలకం కాక యేమను 

డోవాలి ? ఆవైరూప్యాపాదనమే సీతాపహదరణాది చిక్కులకు కారణ 

మయినట్టు కనపడుతుందిగదా ! యేదోవిధంగా భయపెట్టి పొమ్మం క 

అంత చిక్కు రాకపోయేదేమో ? తిిలోకాధిపత్యాన్ని నిర్వహాస్తూవున్న 

రావణాసురుడి సోదరీమణి కదా ఆశూర్సణఖ. తట్ట తుదను కుతడోవర 

సంధిమాటలు చెప్పినపుడు రావణుడు చెప్పినమాట చూడండి యేలా 

దంరోస 

“చద ఎజింగి యెశణింగి మున్న తండె యెగ్గొనరించిన దానికె కదా! 

చఆథంగాెని వచ్చితిన్ చిదప సీత, వృథా కథటభింక నేల? పెం 
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వజ బ%ందుకించితీయనె? జరాచుల చావున ఎమిగాని 
bh eh టి న్ (౮ లై టో క్ ణ్ లీ జ అద ఎంవ్ర్ జో 

కదని నూనిని ః తూగు పుసంది చగినగ్” 

mu pe ms ల ఇ పర లో న్ అసు సై ఇ లి ళో షి 
యింతటో వివచు రలినిముంది ఆని ఇబుటయముొచట లవషుయడిి గాని రాము 

మ DE లా ఫై 

సా అని oe వ a న్ అక్కున న గొ అధ 

కొం గాని రస మునడా గోచరిందెడదుడతల శూర్చణాఖుము ఆంతగా అనినుూ 

నించడం జరిగోఏ రాచెైైనరా 2 

ట్ 

వుండడానికి కాస, మటివాక్కండు అళాంతుండుగా వుండడానికి 

గాని రాదణట పక గ భవ్తి 

సర్వ సామాన్యంగా పంలీవిష యాని న్ని నితో సంబంధం వలపడ మగది 

ఆచారంలో లేదు. పూర్వజన్మవ 

వున్నప్పటికీ వాట్లకే పాకిధాన్యం యిచ్చేయడల యెఐండున్నూూ దోషిగా. 

గాని విర్రోమఃయగా గాని యెక్కడా పిపంచంచేత వాడువో. బడడానికి 

అవకాశ మే వుండకపోవలసివస్తుంది. అప్పుడు కొన్ని వ్యవహారాలకు చాలా 

చిక్కువస్తుంది. అందుచేత ఆతోవ వవలువెని మంచిచెడలక కర్తృత్వం 
MUTE wad Pep ] 

మనదే ఆనుకొని మాట్లాడుకొందాం. యీలామాట్రాడునొ నే పతలతో 

యెవ(డికేనాసరే శాంతుండుగా వుండడంకన్న వుత్తమమార్ష్శం కనపడయ- 
మా SU య శారీ న గ ఆ శాంతికన్న చాథభ్యాన్ని యిచ్చది ఎజుచ్న్న వున్నట్లు చొంచదు. (న్రుక్యుజ్లై 

భగవానులురూ డూ, 

“శో॥ యస్మ్కాన్నోద్విజతేలోకో లోకా న్నోద్వ్యిజతే చయః। 

హర్షామర్ష్లభయోద్వేగ్రైర్ముకో యస్స చ మే ప్రియః” 

అని తెల్పివున్నారు. త్యాగరాయలవారు " శాంచము లక సౌఖ్యము 

లేదు.”” అంటూ పైెపందద్చాన్నే గానంచేసి ఉన్నారు. అందుచేత 

సర్వవిధాలా శాంతిసంపాదనానికై శాయశక్తులా పెల్సియత్నుంచేయడం 

(పతిమనిషికిస్నీ ఆవశ్యక మెనపని. యెట్లో పెద్దల నేవవనల్లనో (గ్రంథా 
వలోడనంవల్లినో ఆబట్టిశాంతి సంపా ప్తమయితే రావచ్చును గాని 

సంపా పమెన ఆమహాధనాన్ని కాపాడుకోవడం చాలాకపష్లనాధ్యం. యూ 
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మహావస్తువును ఆపహరించడానికి యెన్ని విధాల దొంగలతో యేర్చడి 
వున్నారు. “ల్లా. అర్హా నా మార్టనే దుఃఖమార్చితానాంచ రక్షణే” అన్న 
శ్లోకార్లం పం9సిద్దమే. యౌవనావస్టలోవుండే శాంతిధనాన్ని అపహరించే 

దొంగలు స్ర్తీలు. వార్రకావస్టలో శాంతి కాపాడుకోవడం కొంతసులభమే 

అని చాలామంది అభిపాాయపడతారు గాని యితర వయస్సులే అంత 

కన్న శాంతిని కాపాడుకోవడానికి యుక్కంగా వుంటాయని అనుభ వజ్ఞూ 

లంటారు. యేమంటకే ? వార్రక్యంలో కోసం సహజంగా (ప్రతిమనిషి 

కిస్నీ వుత్సన్న మవుతుంది. యేదో అవధానంలో చిరకాలంనాండు యెవరో 
అడిగితే చెప్పిన పద్యాన్ని యిక్కడ వుదాహరిస్తాను..... 

“చూపుకగ్గుట దేహదార్యము సున్నయొట మనమ్ములో. 

Ms మబ్బుట చిన్నికుజ్రలకున్ హితంబులు చెప్పుటల్ 
రు 

“శొపతీ !: నుగుణాకరా ! నను. జేరి (పోవర !” యంచు న 

య్యాపదుద్దరు వేడి కొంటయు నబ్బు వృద్దత గూరినన్.” 
అ డు 

వృద్దత్వంలో యితరులు చేనే పెతీవని యందున్నూ తనకుయేదో 

విధమున దోషమే పొడకడుతూ వుంటుంది. ఆకారణంచెత ఆయా పను 

లను నిషేధించబోతే ఆవలివాళ్లు వినరు _పెంగా తిరస్కరిస్తారు దానిమీద 

కుటణీ కోపం సాూాచ్చుతుంది, దిన్నిగు జించి వ్యాఖ్యానం చేయవలసివ స్టే 

చాలాపెరుంగుతుంది. మనకు ముఖ్యమెన అంశం యేవయస్పులో.గాని 

శాంతిని కాపాడుకోవడం కష్టమే అనిన్నీ, అందులో వార్లక్యంలో చెప్ప 

నక్క_టే లేదనిస్నీ మాత్రమె, సమస్త వషయాలున్నూూ పరిత్యజించిన 

సన్వ్యాసులకుకూడా వొకప్పుడు కోపంవస్తుంది. ఆ సన్యాసిని యెవరేనా 

y 

బిహ్మవిషయాన్ని గూర్చి ప్రశ్నించడం తట స్టిస్తే ఆయన చెప్పినమాట 

లన్నిటిసివిని తలవూంపి తేతప్ప _ తెలియకే అనుకుందాం- అడ్డదిడ్డ ప్రశ్న 

లువేయడానికి మొదలు పెడితే ఈసంగతి స్పష్టపడుతుంది. యింక గృహ 

న్థాశమంలోవున్న పండితులనుగాని, కవులనుగాని యెవలేనా ధిక్క_రి స్టే 

చెప్పనే ఆక అలేదు.పండితులకన్నా కవులసంగతి యాపిషయం౦ంతలో వమజీఅగ 
టా 
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మ్యగోచరంగా వుంటుంది. కవికిస్వార్హ్దంకం యే పరార్తంయె క్కుువ.అంఎఏ చర 
నా. 

కవులకు తోకులతో యెక్కువ సంబంధం తం ఇడా: అటి రగణిడి మన 
శ 1 
టంట 

స్పుతో తనరచన చూచి ఆంచణూ ఆనందించాలని వుంటుంది. కానిోలోడే 

భిన్నరుచిః”” కనక కొంపలు ఆనందెంచేవాళ్ళున్నూూ కొంచణు యూసడించేవా 

ళ్ళుస్నూ పుండకతప్పనివిధి ఉదుతుంచి. కాన్ని కవిత్వాలకో?నూ [0% ఓ స 

యీసడించేవా సే ళ్ళ వుంటారు. చానితో అట్టి వాళ్ళ ఎ6వ (త్ ఈ వోతత 

రావడం జరుగుతుంది. కొంచెం గడునుకనం కుద హూం కోత క 

పల యిమిడి వుంటుంది. అదిరేని కవికోజయా ౩ చిమిడి వాకలచప్న్పి దన 

శ అంటి అనై న! కెంచ అవకారం చేయాలో లంతా డేోడితీరతుంచి. 

ఛి కు వ జ ర్, "ERIC ల స నన లు అక 

యాహపము కోబముగావునం 

గోపింపంగూడద చేరరొఆఅవయిన సఖా = 

అంటూ నారాయణముని నరమునిని మందలించినట్లు చేవెవాగవ 

తంచో కనపడుతుంది. రోప. వచ్చినప్పుడు కున సొజబనిడేడినా ఆవని 

ఆద్దాన్నంగా పరిణమిస్తుంది. అందులో దిద్యావిషయ 3 'చుంన వావోటవాదోలు 

మొదలు 'పెషతామసుతోలడి. యొంతచండాలంనాప్పలండాలో అంతచండాలద నూ 

నున్నూూ పుండవలసివస్తుంది. వాట్ల సవరణవొబరు మనం ఎన్నై ఆం 

చితాలకో సిద్రపడవలసివస్తుంది. రావి ఈ ఆఅనుచితాతేవిస్న్న భార్య దారులు 

కాపు. ““భతీతేజపి లశుస నఠోగ శాంతిః ఆన్నుట్టు పరిణమిస్తాయి. 

కోపం వక్క. యుద్ధరంగంలో పనిక వస్తుంది కాని యితర్శతా యువా ఏకు 

నికికూడా అది అ తీరా యెవటివానితో చేయా చేయీ కివిపిన 

పిమ్మట త్మృీవమైనకోపమూ దానికితగ్గ ధైర్య న తగినంత చ్చు 

కోపం మాత్రమే" అయితే అప్పుడున్నూ పనిచేయదు. బాగా ఆలోచించి 
చూ_స్తే రామాదిమహావీరులు క్వాచిత్క_ంగా తప్ప యుద్రరంగింలోకూడా 
శాంత్నిపధానంగా నే వ _రించినట్లు కనపడుతుంది. యెన్ని విధాల? జూచినా 

యమా వుండేటట్టయితే జయాన్ని కలిగించడం తటస్టిస్తుం చేయో కాని a 
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శాంతికి మించిన ఆత్మరకణోపాయం కనబడదు. యిదంతా మనస్సులో 

పెట్టుకొనే కా౭బోలును | భ_ర్హృహారి ___ 

“శ్లో! క్షాంతిశ్చే తృ_వచేన కింకిమరిభిః కో+ధోస్పి చేద్దేపానామ్”” 

అన్నా (డు. అం పే ఆన్నా (డు గాక దీన్ని పాటించే నవ్యక్పులుమాత 9౦ 

మిక్కిలి తక్కువ. అట్లని కష్టసుఖాలు యొజేంగినవాళ్ళు “ర్ం శాంతి 

శాంతిః" అంటూ చెప్పడం మానతారా ? మానరు 

సర్వధా శొంతి అవశ్యాకమనిన్ని అది యెవరి పికృతికో కాని సహ 
జంగా అలవడదనిన్నీ దాన్ని పెద్దల నేవవల్లా కాదువాదు (వాసిన (గంథాల 

వల్లా ఆఅభ్యసెంచేనా సంపాదించడం అత్యావశ్యాక మనిన్నీ కనపడుతుంది. 

సహజంగా6గాని ప్రయత్నపూర్వకంగా. గాని సంఘటించిన శాంతిని కాపా 

డుకోవడం మాతం సుఖసుఖాల జరిగేదికాఎనిన్నీ అట్టిశాంతిని వాకానొక 

ప్పుడు వదలవలసికూడావుంటుందనిన్నీ ణారడపద్యతాత్పర్యం.వదల వలసిన 

సమయాలల్లో యెంతో యిక్క_ట్టుగావుండేఏ (ప్రతిదీ తప్పచేరదు. సత్యాన్ని 

ఆతికిమించడాన్ని గూర్చి _“పాిణవి త్తమాన భంగమందు” అనే వాకాళ 

నికి వినరీతార కల-నచేపి పితీక్షణమందున్నూ అబదాలాడే వాళాలాగ 
థు ఆ (a ళో 

దీనిక్యా_డా విపరీతార్లం చెపు 
ధి 

ఎకోవడం సహృదయ సమ్మతంకాదు. అసలు 

గ9ింభక ర్త తాత్పర్యాన్ని బట్టి బ్యాక్యాానం చేనుకోవాలి గాని మనకు ఆను 

కూరించేటట్టు చేసుకొని ఢర్మ్కపిివృ _త్తిని అధర్మ పివృం_త్తిగా మార్చుకొని 

చెడిపోయేవాళ్ళసివద్దనేవా శృెవరు? అట్టివిపరీత పివ_ర్హనమే కావాలనుకొనే 
వాళ్ళకుశాప్రంతో అవసరమే వుండదుకదా!అబద్దం ఆడాలనుకొనే వాళ్లుఆడ 

పలసిండేకాని దానికోసం“నా౬నృతంవదేత్ొి”అనే(శుతికి,నా = మనుష్యుండు 

ద్ద 
ధు 

య 

అనృతం = అనతాంనిా, వదేత్ = చెప్పవలసింది అంటూ అవారకల్ప 

నరాణజా చేసి మఆశింత వేషం చేయడం యెందుకు ? సర్వథా సత్యంవలెనే 

శాంతిన్ని కళ్యాణదాయక మైనది. దాన్ని అవలంబించడం యిహవరసాధకం 

అని తెలుసుకుందాం. యెప్పుడూ శాంతంగానే వుందాం. యెప్పుడో అత్యవ 

సరమెన విషయం యేడేనా తారసిసే తప్ప ఆశాంతికవచధారణాన్ని యేమ 
~~ అజ్ 
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అనే “వ్. ఆజాను జ a భగ కాలీ జు ఆఅకుండా. రాలషపం చేదాం. భగవంతుు రప “శాతము. శరా 
వె 

రో ర ఈ " ” జ చు శార్ ఒర * శ నో ని యో 

వల.ఎ౦దెని లె /ఆంలుంలతంఎడాం. లు" ఎలాం ఆగా SUT TG 
hy 

* 

నోముది సత్రాలు 

గోమరిస్మతాలు పూర్వం చండాప్తూరు రాజలతో ఆ కొం రొజాలు YF * 

ఇన 
జ 

శూ వినడం. ఆలా POMP ఆ రాలవు తరాజుగాతికి 

యెప్పుడో వకనాందు సోమతడితనం అలిగిన ట్రున్తూ దానివల్ల యెన్నో రాచ 

కార్యాలు చెడిపోయినట్లున్నూ చెప్పున వంంటూరు. 

దానితో రాజూగారికి యేం రోచింవలపే ? “నే: మనజోట్లకు 

సోమరితనం కలిగితే యెన్నో పనులుచెద్రాయి. చెద్రప్బటికి యా నవ్షాన్ని 
et షో 

భరించతగ్గ సామర్ధ్యలకూడా వుందికనక అంత చిక్కు రదన కలడాల: 

తోకంతో యెంవటో నిటలుెసిద లులటారుగదా | వాళ్ళలో యెంచతటో దోమ 

రులున్నూ వుంటారు. వాళ్ళ్గగతి యేమ 2” టని ఆవయాఖచై న (పధి మ To 
రోచించి “* ఆట్రివాళ్ళను పోషించడం మనక నుకృొవల”ొ ఆనుకొని 

మర్మ “సోమరిపోతులనిమి చం కొడి, సతాలు యేవాాటు 
యళ అల శ శశీ 

చేయవలసిం”” దని ఆజ్ఞాపించి నటుస్నూ, మంతులు రాణాజ్రచొెవంన 
* ౫ 

ద “I 
అట్టి సత్రాలు యేర్పణచి నట్టున్నూ, స్విష్రరృతుగా ఆ సధ్రాన్లో భోజన 

సదుపాయం జరుగుతూ వుండడంవల్ల యొందతో ఆ సతా పరో చరి మువమూా నేఖ పటు న్య 

హట్రీల్ an 
ed 

కాలకేపంచేస్తూ వున్నట్టున్నూూ, అంత బ్లా కు కొన్నాళ్ళారు ఆ రాజుగాచికి చాము 

య్రాాటు న న|తా వటి నటుణూ ఎటు చేసిన సత్రాలు యేలా వున్నాయో చూడాలని బుది ది పుట్టినట్లున్నూ 
"ఆలా బుద్ధిపుట్ట మంతులతోసహా e సతాంలను చూడడానికి పెశ్చేటప్బ 
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టికి యీకెందివిధంగా కనపడ్డట్టున్నూ చెప్పుకుంటారు _ యేం జరిగిం 
దంపే? ఆ చుట్టుపట్ల నే కాదు; రాజధానికి కొంతదూరంలో. వున్న జనం 

కరాడా పిలలతో పాపలతో ఆసతాగిలోడరి తింటూవున్యా రయంట 1 ఆ జనాని 

చూచేటప్పటికి రాజుగారికి క్ష కలిగి మ ళన అ భం. 
యనరాజ్యంలో యింతమంది సోమరిపోతులున్నారా 2?” అని మంత్రులను 

అడి గేబప్పటికి ఆ మంతులతే వక బుద్ది శాలి --* అయ్యా £ వీళ్ళంద 

వమున్న్నూూ నిజమెన సోమరిపోతులుగారు. యిందులో పరీక్షకి నిల్చేవాళ్ళు 

“పట్టు మంపే నూటికి వకరో యిద్దటో వుంటారేమో ?” అని జవాబు 
చెప్పాండ6ట ః రాజుగారు ఆ మాట విని“'వీళ్ళని పరీక్షించటం యేలాగ ౫’ 

అని (ప్రశ్నించాదంట. వెలవై తే కణంలో నేను వదీక్షించి నిజమైన ఫరో మరి 

భోతులెవరో తేలుస్తానన్నాట్ట: రాజుగారు కానిమ్మున్నాఠ6ట £ అప్పుడు 

మంత్రి _ యూ దితిగా దండోరా వేయించాట్ట, యేమనం కు? “యింక వొక్క 

గంటలో యీ సతాలన్న్ తగలంజెట్టం బడతాయి కనక మీ రంతా వెంటనే 

వెళ్ళిపోవలసిందోహో” అని ముమ్మాటికీ చాటింపు చేయించేటప్పటికి 

అది విసివినడంతోటట్టు గానే డబ్బాడవాలీ, చెంబూ చేంతాడు చేతంబుచ్చు 
ని పిల్లా జెల్లాతో నూటికి తొంబై తొమ్ముండుగురు ఆ పాకలు వదలి 

పెట్టి ఎవెళ్ళార (టె * రాని తక్క.నవాళ్ళు కొందు ఆలాగే వుండిపోయా 

రట: యేర్పతిచిన కాలానికి సరిగా ఆ పాకలు అంటించారంట ! అంటిం 
చాక మంట కనవడ్రాక కొందణు లేచి వెళ్ళారంట !: మతికౌందబు-యింకా 

మనమున్న చోటికి మంటరాలేదంటూ కదలకుండా సేకో, చవరంగమో, 

J 9 

పవపువిజూవమో ఆడుకుంటూ ఆలాగే నిలిచిపోయారంట 1 కొందటు సోమరి 

వోతులు నిదపోతూ లేవశేచేదంట! అప్పుడు మంతి నిష్కారణంగా 

చచ్చిపోతారని భయపడి వాళ్ళను బలవంతంగా రాజుగారి నౌకర్తచేత 

యావనవికి లాగించి _ “అయ్యా : నిజమైన సోమదివోతులంే వ్ళ్ళు 

మా[త్రమే*” ఆని చెప్పేటప్పటికి రాజుగారు వీళ్ళకు యావజ్లీవమున్నూ 
(లోల 

ఆన్న వన్రాలు జరి గేటట్టు స్మతాలు వేయించడం మనకు విది అని ఆలా 

వేయించారంటూ యెవరో చెప్పంగా యెప్పుడో కున్నాను. బమహాం" 8 



ఆసతాలే కొంతమారు. తో యిప్పటిడన్ను జరుపతూ పున్నా రాంనులరంలు 

అపై మ జ nf * Cw లాను. డాని (ప్రస్తుతం జరగా సరాలు తిరువాన్ చూదు రాజాంతలోవి. 
అవి లో చు 

రు తంజాజూరు స్నరాలు ఆని వినబడుతుంది, ఆకాలం 

Mn) ని On ఇ అ ఇ” me స్ చ నాటికి తంజణావు స్నూ తిరువాస్కూరున్నూ వక కు రాజ్యంగా త 

3కు యియా? చరిితజులవు6ంగాని చాగా 3చయదు. అయయమప్వుషు వాడా aE కతాలో 
చు 

సామాన్య రుటుందాలవాదరి మాటావండంగా 60 దూపాయనల క. 0 క్రై ప్ప 

జీతం గల వుద్యోగ లు రాడా బుచ్చి నరుటుంబంగా భోండేసి వెళ్ళతే 

ఆచారమని చెప్పుకోంగా విన్నాను. ఆంతో యింతో దవిణాచ వాసన 

వున్న వెంకటగిరిలో వున్న సతరందో ఆవీధివావ్యొకనా.దూ యీ సిధివా 
1 భో నో స్ జీ అల కు గా ఫ్యృాకనాండూగా గామసువే తినడం చేను చూచి పున్నాను. ర్రాష్టిరో్ 

ఓసిల 

ఈం ల్లో | ఇబ అవ్ ల ఇ ప ఉలి న య ప్న భు” ja షు యిప్పుదెలావులడో చెప్పులనుగాని ఆయా మహారాజు-న్న్యూ మజికొం 

దలు సంపన్న గృహస్థులు కో డళశారులుస్నూ చేయించిన ఒతాధరో గుర్ల 
గో 

పూంట నిరాఘాటంగా భోజనం దొరకడం నేను స్వాయలగాచే యెజబుటొష 
దును. కొన్ని సరాాలల్లో “యుంతమందికి మూత్ర యు "er సిచునకలి 

వుండి గాని కొన్నిటిలో ఆనసియమంలతేశేడేదు. ఆలాటి నయమంలేని సరా 

లల్లో వకటి అన్నపూర్తసచ90. దీన్ని మవోరాష్ట్ర (ప్రభువు శ్రీమంతుడు 
వేయించినట్లు చెప్పరాదు, యిడి పన్నెండుగంటల మేళ అన్నం "పెప్టై సత 6- 

'రెండుగంటల[పాంతంలో యిడేమాదిరిగా “"పర్వ మోకళా””గా బే కేం 

సింధ్యా సత)ం. రామనాథపురం మహారాజా సత9ిం ఉదయం యొనిమిచ్ 

తొమ్మిది మధ్యనే "పెటైది. రాత్రిమాత9ం యేసతింలోనూ అన్నల 

"పెట్టరు. జియో సృత్రాలుండ (బే కాశీతో యితర దేశపు విద్యార్థులకు EE 

హూ పేనా అన్నం దొరకడంవుంది కనక విద్యాభ్యాసం ఆనాదిగా దఅరుహచతేనా 

క్ న్ కహా యాః లో వచ్చింది. ఆంధ్ర [దవిడ కర్ణాట విద్యార్థులకు ర్యాతికూడా మ రోజు లా 

ఆఅన్నసదుపాయం వుండేది. యిప్పుడు ఆలాటి సదుపాయాలన్ని (కమలా 

అంతరించినట్లు చెప్పుకుంటారు. సోమరిపోతు సతాగిలను గతించిన 
యతిహాసం నిజంగా జరిగేవుందో £ లేక పుక్కిటి పురాణాల్లోని చేరు 
తుందో నిశ్చయించడానికై తే అంతగా ఆధారంలేదుగాని తోకంలో నిర 



సోమరిస తా లా 171 

తాన్న దానం చేసేవారి యిళ్ళను ““తంజావూరి సతం'” అంటూ చెప్పడం 

యిప్పుటికిన్నీ వినబడడంచేత యిండులోకొంతకల్పనవున్న ప్పటికీ కొంతేనా 

యధార్డం మండకపోదని నానమ్హకం. నిజమైన సో మరులెవదో తేల్చడాన్ని 

గూర్చిన యితిహిసంవంటిదే నిజంగా సంగీతం విని ఆనందించడం 

యెట్లిదో, పూరికే తల తిప్పడం యేులాటిదో? తేల్చ్పడానిక్యూ_ డా వకకథ 

చెప్పుకుంటారు. పనిలోవనిదాన్నికూడా వుదహరిస్తాను. యెవరేనాసంగీతం 

పాడేమగవాళ్లుగాని ఆ(డవాళ్ళుగాని సభలో పాడుతూవుం"కే చాలామంది ఆ 

పాటలోవున్న సారం బాగా తమకు తెలిసినట్టు తల వూపుతూ ఆ సీం 

పంలో కూర్చోవడంకలదు. సోమరుల విషయంతో తంజావూరు మహో 

రాజుక్క_లిగిన ప్లై యో తల్బతిప్పేవారిని గూర్చి యె మహారాజుకో సంశ 

యము కలిగి మం్యతిని పంశ్నించేటప్పటికి మంతి? వకవుపాయం చేసినట్టు 

చెప్పుకోవడం. ఆవపాయం యేలాటిదంపే ?.... 

వ్ అయా [ యీ వేళ సంగితనభతో యొవరున్న్నూూ త€ తిప్ప6ంగూ 

డదు. నిశ్చలంగా విం కే అభ్యంతరం బే దు, తఅతిప్పేయెడల వారిపేళ్ళు 

నోటుచేసుకొాని తరువాత వారిని టుపాకితో కాల్చివేయడం జరుగుతుంది. 

రౌంబట్ల జాగ రాః*” అని ముందు చెప్పి సంగితకచేరీ జరిగించారంట | 

యిదివజలో తలతిఫ్పేవారిలో నూటికి తొంబె తొమ్మండుగురు అసలు ఆ 

సభకు రానేలేదంట: వచ్చిన వాళ్ళళ్లోకూడా అందయూనిర్హవ (పతిమలలాగే 

కూర్చున్నార6ట:కాని యేుకొందతో అప్పుడుకూ డా తలతిప్నడంమానళే దంట। 

పా9ణం పోతుందనే భయాన్నికూడా మజఅచిపోయి సహజంగా కలిగే 

ఆనందాన్ని వెలిపుచ్చడంవల్ల నిజంగా నంగితరసం తెలిసినవాళ్లు ప్శ్ళ 

అనిన్నీ, తక్క నవాళ్ళు.- “““ఇతానుగతికో తోకోనలోక; పారమార్చికః' . 

అడే తెగలో వాశ్ళే కాని నిజంగా గానం తెలిసినవాళ్లు కారసిన్న్న నిశ్చ 

యించుకొన్నారంట !  పితివిద్యలోనూకూడా అనుకరించెజనం చాలా 

జ్యా pa హ్ అ క జై గా a శ్ 3 వాది 

వుంటుంది. తత్వం తెలిసినవాళ్లు మిక్కిలీ తక్కువ గొనె వుంటారు. యు 

అనుక రణాన్నిగూర్చికూడా వక యితిహోసనం మతోవిష యంచో పెద్దలవల్ల 

విన్నాను. దాన్నికూడా సంగ్రహంగా (వాసాను. వక (బాహ్మండు యేదో 
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పుణ్యకాలంలో యేనవకో సాల్ననానికి వెళ్ళాడట! స్నానం త తాన్ 

నదొలోగిదిగి చర ఎల్ రోపున తనజార్చెంబు ప. న 8సాచేమో శై 

ఆనే ఆనుమానంచేత ఆవొద్దుమీ 6ద పండే యిసుక పోగుచేడు సకరి6గా 

కారంగా తనజారీ లోజలభచరిపతిచి యేర్పటబచి స్నానాని? నదిలోకిదిగి, 
ఆ ఘం క ~ ల 

యథాకానమ్హ్రంగా యావత్తును జరవిట్నుకాని యంతయు కచ అచ్చు వ 

టప్పటికి యెక్కడ చూచినా లెంగాలే కనబడాయంట: కారణ 2చమిటం కే. 

యీయన విడా౭ంసుడయి వుండడంచేత తింగంచేసి స్నానాని3 డిగడాన్స్ని 

బట్టి యీపుణ ఇగరాలంలో యీాలాచేయడం విధిక౯కాండోలు ననువాని ముటి 

క “పత డా దిలంగాకారాయ ఎర్మించడానిక ఇరలలిలల అటు టాక జాతిని 

gf జో గ త శాస ఇ చూచిదారరా వాతినిచూచి మజటనోలటికతా. అంగాలు నరిాంచబపసపుా త 

అల్ సై wre 
మొట్ట మొదట ఆయన పెన చింగడు కా he ఆంరియం హో ea కుడ RE ఆదాం 

హ్యాయడు యీ కింది ప్లా ట్ర ర... నెట్టు ప జల 

శో గ లోకో నలతోకః పారయారికః 
We 

దీని తాత్పర్య౦, ““యెవంచేనా చయొవసనగాచే స వాడు ఆపని 

యెందుకు చేశాడో ఆతోచించకుందా తానుకూడా ఆఅఆపనిని చసయదష మేుకాని 

యధార్రవిచారణ చేయడం లోకంలో కనపడదు. అందుచేత నిషేజంవంటి 

నారాగిచెంబు కేక జారీ వృథాగా పోయింది” ఆని. డీనిక్ సంబంధిం 

చిందే యింకో యితహోసం పుంది. ఇక [కాజ్యా్యా (డం యింటివదై ధారా 

(పతీరోజున్నూూ సర ప్ అ కండి శిండిసడుతూవుంమే విషుగు పుటి పొదు 

గూరికి వెడితే ఆపూళ్లోరూ డా “దై వాద్వా”' ఆ రోణున -పపరపయే+ 
Pw) 

వండటం తటస్టించి_ది చేవవార్చన చేసుకొని సలచిలోకట్టి ఆజట్లాన్ని 

ఆ బాగహ్మాణుడు వడించిన ఆ వి గరంటరు మూడు పిదుషిణాలండన ra ఎదే 3 

భోజనానికి కూర్చునే టప్పటికి ఆయన పం _తినివున్న ము ఈ5 కొ ౦ చు 

బాహా ఆరా అరకు ఆరలభించారర6లలు | చూచి 
న. EE వనాల కటల ఉక ee ఉక win ఫి శ వారై ఆ సంభ లతా. తకం. వోటు తగ తలి He ARE 

శ యో యీ శ్లోకంలో * హోనదీొ ఆఅ నేపాఠిం నేను విన్నాను. 1 నష. షు 

నదికాదసి “గోదా” "” అని సస చచువరులు గమనించాం. 
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ఆ(బాహ్మాడు యేమండీ?మీయిళ్ళల్లో కూడా పితిరోజున్నూ పెసరపప్పేనా? 

యేమిటి ? అని(పశ్నించేటప్పటికి ఆబాహ్మాలందలూ వెలవెల పోయా 

ర6ట ; ఇంకా యీవిషయమై యీలాటి కథలు మతికొన్ని వున్నాయి. 

యింకోటిమాత 9౮ వుదహాదచించి యీవ్యాసాన్ని ముగిస్తాను. అప్పయ్యు' 

దికితులవారు వకరోజున నదితీరంతో సంధ్యావందనం చేసుకుంటూ వుండ 

గా ,దెవవశా త్రూ కచ్చ జాజీపోయిందంట : గతాఒనుగతికులుగా వుండే 

మజికొంతమంది బాహ్మణులుకూడా కచ్చవూడందీసికొని సంధ్యావందనానికి 

వప. అగి న్నీనిజమైనవిగా వుండవౌాని యీలాటి కథలతో 

కొన్నో నిజమైనవికూడా వుంటాయి. “మహోజినో యన గతస్ప పంధా ౩ 

అనడంచేత సామాన్యులు గొప్పవారిఆచారాన్ని చట్టన ఆఅనుకరించడంతఅలుచు 

అనుభూతం. అందుచేతే ఆచార్యపురుషులుగా వుండేవారు తమ వర్తనాన్ని' 

చాలాభద్ళంగా కాపాడుకుంటూ వుండాలని "పెద్దలు చప్పతారు. యూవిష 

యము శ్రీకృష్ణ భగవానులు గితలలో వ్యాఖ్యానించే వున్నారు. మనం, 

పిన్తుతం ఆరంభించింది సోమరిసతా౨లను గుజించి. వకదానితోనుంచి 

యింకోడానిలోకిన్నీ యింకోదానిలోనుంచి మతోదడానిలోకిన్నీ పంస క్తిసం(క 

మించింది. పూర్వకాలంలో సోమరిపోతులనుకూడా పోషించేరాజు లుండేవా 

రన్నమాట. యిప్పుడు మాతం అన్నిరాజ్యాల్లోనూ ఈసోమరిపోతుతనాన్ని 

పూర్తిగా నశింపచేయడానికి యత్నం జరుగుతూవుంది. వీదలలో యెవళ్ళో 

కాని సోమరులుగా వుండనే వుండరు. యిప్పుడు క నయత్నం ధనికులు. 

ee వుండకుండావుండడానికే. రష్యాలో య॥ోపయత్నం నెగ్గి 

నట్టుచెస్పురనుంటారు. కొందజేమో ఆదేశంలో అవలంబించిన సామ్య వాదం 
కాన 

fy క 

€ తతాజూా కెసి అతివ్యా_ప్త్యవ్యా పులు వచ్చి మళ్ళా మజతోమాదిరిగామార్చా 

అనే అభిప్రాయంకలుగుతూ వున్నట్టు చెప్పుకుంటారు. అందతిసి సమానంగా 

వంచడం భగవంతుని వు దేశమే అయితే కొందతి నాలాగా కొందతినీలాగా 

సృష్టిచయడ మే తటస్టింపదే మో ౭ దీన్నిబట్టి భగవదుద్దేశం యిందుకు 

అన్యథా పుందనుకోవాలి_*నానాగతి విధికృత సృష్టియంద కనపడునుగదా:”” 

మన పండితులందణఖూ యోసిద్దాంతానికి కట్టుపడేవారే. పాశ్చాత్యులో__ 
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జ యు 

శక న అక్ నాడో * షి ము, న్స చా en శ మ్. ష్ రా జు కి లాపీ జ” అం లై 

కలీ టీంలో శీ ue wht a, ల పేజ్. Dh hw ew wy ee ల చే రసలు దారము Te WC Ne షె న్ Gant bo ty 
we vet క క 

ఈం ఇ” ఆ అన ఖో న క్ | —_— భా లో జాని న గ an wrote 

వంతుంతున్నా చని వప ంంంచారుగాన దారిరుటకా్యని కర్మాందా ఇంగ 
(a ta 

Ca] 

అల న్న ప లాల న్ ఇ శాల _ వో ig ఇ * జ్, ఇటో జు గొ జ నా అర 

పము “NID abe Ce ar డం కచిగెషుంటాము. wu wR అని అన్ని 
Un susan 

శాన హ్ష్ అహ్లాక్యాకనానా. కీ అవ్ అల వావి టే a ఇ గై య. వ అయి ఇల జరీ ఖో, * 

యంత అం అమ బ్రాం అ Co ce లిగా ఇ ఖు లు. | has tT ఉక 
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™7 = oe 

OE MU ak చ్చు ఆజఖాఖ్లు నరా ఇ జ రా 
ల్ ఆము నయిలంనసుగా a రా we ఊట Cis SO క 

wea 

~ De wu ౪ చ ws ఖా దీనా? చాటి ఇ ఈ ~ 

ander ఖు Te POE ఈ క wa} Mt పీ ఆలీ లో జట అల ఆజ ఆరం. శ లే 
అల ఆలో 

Ca 

> AR. జ జాపి చె ఇం ఖాసి స అ a య జ్యా జు ళ్లు 

య అ అదయి అష త అన. వప నస ee ల శక ల యట. 
లీ న. భీ లో 

CS రజా జ ~ శి స్ట్ హో న బని % Sg శ్ అశాకికకక్లా జో యా 

యాల చందు రాం ఉం దంలు ww ల క MEI a ht de 
sea a Wee we బాలా ఘు 

భష we, కు. 4 ఇ ల ని లా నఖ. ఖు వు జ్యో శల ఇ ళ్ళ ~” జ ఇగో 
Pos cli ere Hus అరా రన రాం కంల OID TO ఆలు లు 

+ “చ జ శార్ ల ఆ గాని అ Mea ఆ es 
ముస్నూ Bre నుతి అము చరా, “న అ ల ఇ ME Rey coh Dey . ఊఉ స క్ట వ 

a) 
లో ఈత అని "Rs mre i! * 

రతా an తుం రాయిలాగా ల ట్ట కలల్లో 

మ్య యో 
Ww ఖు వానా జ్ వొ (ir + కారులు అఆఅండలూ అువవాక్యతగా ఎ సినాంతాన్ని ఆఎాపిన్రారు. 

జు న! భాద దొ జ శ Dre Ted జ జో 

కొందజిడి భగవత్కైటా ౬౦ చ భష టల ల న్న క. నతని 
ఓలా 

చయామయు6డదెన భంవమిలచు (6తికె అంతా తష్షపావనోనల అంప 

ఇ 4 ఇ 2 _ ఆ లం . య జ్ ల ప అజో శ బుతూవుం దం సస ల అం... వాఖ్య్బవాళ్య్ళే. ఆసుదంన్ను ష్తువమ్యై 

కు జ # వ. తో శల ఆ కళ. ww wl అ, శో శ జత, ww wi షు ళు 

జాపకర్య్మలనుబట్టి భగ వివనంగంమాం ఇవ అ న టం. ర. జ గా డ్ 

కయిగుతుం ఉన్నారు, దీనిముయయరకాడా. నంర్లలయిు న న 

గాని పున్నా యిలకోమారంవంఆ యీమారం డౌంద రటువిటంగా దోనాటము 
గ శీ చ ann 

తుంది. ధనధాన్యాల విషయంలో సామ్యవాద మదుర అంచు దరు వ 

వన (| శా 
రితిక తేంగలుగుతారేయో వాని తెల్వి తేటలతో అఎంఎచచలదాఅలతలో జటాబలొ 

బాప్ మ శో కో, po + 

అలో యింకా యొన్నిట్లోనో 'తేలేరని వాషియనక._అుతేచు. wD Te 

యాంతరం. సోమరిపోతులకు సలా్రాలుపెట్టి సోమరింనాన్ని వ్య ప్రైంణచి? 

నిర్వ్యాజ కరుణాశాలులకన్న డాన్ని నశింజ(డయడానికి (ప్రయత్సి ండేవారని 

సర్వధా అభినందించడం యు కడే అని చెపుతూ దీన్ని ముగెన్తాను. 

కలల రకా. పల బో 
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“భూమిన్ బాహ్మణశాఖలం దొకటియై పొల్పొందు నెంకేని 
నారామదాంమిడశాఖ.... భారద్వాజ గోత%ంమ్మునన్” 

“తనకుమాలిన ధర్మంలేదు” కనక ముందుగా మాశాఖపేరు చెప్పు 
కున్నాను. ఆయీ పద్యంలో ““ఎంతేని నారామి” అనే దానితోవున్న 

సంధినిగూర్చి ప్రస్తుతం అంతగా [పన క్తి లేకపోయినా అవకాశాన్నిబటి 
[te POE +) రూ 

జిజాసువుల కొజఅకు వాంసాంతమందు కొంత చర్చినానుం దివిడ, (దమిడ 
ద బు అజం 

అన రూపాలు రెండూవున్నాయి గనక ఆశబ్దం శంకించవలసి వుండదు. 

ఆ యీ “బాహ్మణశాఖలు” అవాంతరాలు కాక ముఖ్యమెనవి పది యేదో 

హ్టసరలో జ ఆంధ దవిడ కర్ణాట మరాటా ఘూర్షరా_స్తథా సారస్యతాః 

కాన్యకుబ్లా గొడా ఉత్క ల మైథిలా; స్టా 

ఆ యీ శ్లోకం వుదాహరించిన బ్లై జ్ఞాపకం. యిందులో, త థా అనే 

రెండక్షరాలూ తప్ప తక్కి_నపదాలన్నీ “*బాంహ్మణశాఖల” నామధేయాలు, 

వీట్లని రెండుగా విభజి సే పంచదా9విళ్ళూ పంచగొడలూ అసి తేలుతుంది. 

గౌదల లోపుండే అవాంతర భేదాలు ఆదేశ వా_స్తవ్యులకు కెలిసినట్టు తదితరు 

అకు తెలియవు కనక దానిజోలికి పోయేది లేదు. బాగా తెలియని విషయం 

"పెటుకొని అపహాస్యాస్సదుల్ణి కావడం కంకు తూష్టీంఛభావమే యు కం 
| య ఇం 65న అలలా 

యింకనల్లా_“పంచదా9విక్ట్ల =” మిగులుతారు, యిందులోకూడా అవాంత 

రంగావున్న దొవిడశాఖను గూర్చి దాక్షిణాత్యులకు తెలిసినట్టు మనకు 

తెలియదు. 

“పంచదావిళ్ళు”లో అవాంత రంగా దివిడులున్న ప్లే-పంచగౌడల లో 

కూడా గొడలున్నట్టు పయిక్షోకం తెలుపుతూనే వుంది. సరే;మొదటివారిలో 

మెసూరుప్రాంతంలోవుండే కర్పాటకులలోఉండే అవాంతరభదాలుగాని మరా 

టులతోనూ ఘూర్రరులతోనూవుండే అవాంతరఖెదాలుగాని మనకుబాగా తెలి. 

యవు.కనకవారినికూడా వా నేదిలేదు.ఆసందర్భాన్ని తెలిపే పుస్తకాలు కూడా 

వున్నట్లు గోచరింపదు. మహారాష్ట్రులు ఆయుధ జీవులన్నంత వణకు పాణీ 
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నయసూడండల్ల గ చతురత కాసత అధాంగ ాతటాఆఅం .చూంంరో 
a] 

తాసు రాలింకా రర “టనే పుట్, రంలో ల స రాజం చ . 

యొవ్వుడూ ఆయువబవాన్న్ని పరత్యారించువెన పుంటుంది. “నద ఆము 
a 

నుమ రాజ్యము” ల ఉట దయ్యం జంపెంతుంచి”” అతో రుల నుపుట్టి 

పీడించే పినాచాలువరంాడా ఆయుధానికి ఆంకి పను బన్లైత్తైాజన్న మాట్. 

అటా దారులు కొట వర్తవంలేలా అ చ తష TE SOT వ 

వారి "పవ (కువంరావదందచే మ. పంరటాతవా కి ఆఆ వేడా మూ వవు శవా 

Wha 

గ్ * జు గ స ~~ కె 

అ కఫ egy. We న క Ti 

స్య * ష్ న్ స (న ల శా క్ష అభరు ఇ 
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ఇ a * ఇ అనాను జ నెక బె hemp om wy సే i og wr! 7 జ్య 
యి[లౌంల్చ ఆ స్ తా స్తత న. ల. fh అం కంత శ శం టం నల టి పి ర haat wed 

~~ wet లు వకనతుత్తాయోలత 

జ్యా lad py 

న అయా బ్యా శా డి అనకు a _ ఈ నో ఈ ఖా ష్ షీ wana, “ny య లో ri న 

ఉటాాంత్తం చె Che sane: ER, CD "ఎ న! ఊడ a జల్ స స క వ 2 

£2 వా 
కాం అజ ణో అన్ జో అ అ అటో ఇల, గాను ౫ నట au Ww mw my 

ఉనే అందిం టు సలం పు ఆ క వ్" అత్ ల్ ఆజ్ ఖు 

పల & 

ewe] గలు ఆత్త స అవి ర wat: ॥ జా జ్య శ pom * 
ఆలీ wo ప అ. ర్ ప. Messe wr చచిరు ఎత్రారెదుని చంది, ప ల సేత చట్ ఎస తిల ఏ 

We 

గా hg ఇన కాలాలి వ వో మునే న జ సలి ఈ “' 

తంయగు అయ అల డాంవకుడెగి, rer క్స్ న న్య క Te SSE 

జ్ఞ నీ ఆగే జ్జ అ beng స! లాలా ఇక ఆటు meme ఇ 1 నో ఫొ 

ఛు మాసా స నయము లం అ ముచతంరంబు అతత. పంప యు ఆ ME జ వ TU స్ ఆ 
పీ 

కాల్లు ణ్ whem” * టో ఆం స యు ల «ut a శవ న! స! శ క 

హొందవాా-కరించగయం౦ సవముంజుం.౦ం రనర సుతం అటు Ca, OY స CV Cees 
bl స కలలతో శా స స్స ల! 

తి” అలర నిస. కూర తెరగగంతతొ నౌతతపాన నిని! దూ నె Wh ఓ జీ త్ గలా MY de స ఆ LO చో ww “hah ఇ Cdr We. జ 

(=n ఇ ఇ" జ న! పో + il శో i ఆం 

శతం ల గ ర చేశ ‘i జుం మచే ద ఈల్ మొతం. జ wr hs PTs Nota ww ot ఖా. 
ఫటల 

అన్యా జ pi Cn గ్! జా అన m a 4 we eas తక్. దవడ,కర్హ త ర ర DE IE IM NS IE 

ళు అకాలీ న్వు అలు ప అటే ఇ a: జ 

త టి! అవా ౦ందరడడాలు Bose) tes కలే * (| / ఆటు? న ప hm ( ప్రై హా స య శల 
శత మ pm 

xd య hE టు Ss నా సు సనో a పై యు mer అలాల 1 ల్లో w Pn 

| 

« అ. ఈ క! 

ఇల్ DEE 

లలల 

వరిణయముంచింది. న్ 4 నాడు, 4 కరతంక మైలు ee 

కం ర గో రించుకుంటారు. అని న్యోన్స్నమూ వీరితో పీతి 

లకుతప్ప్రు కలవు. మంచప్పొత్తు (వివాహాలు మారు చంలేశ ంచోడారా సే ర్ట 
లీ 

యుల నాటినుండి లేదు. అంతవమపూర్వం వున్న ్షే వారాలదాచు. ఉ 

యులుగారి కొమా_ర్తెకు విశ్వ బాసహ్యాణుదు భర్తగా (ప్రమాశఎలచచ) చట 
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పడ్డాడనిన్నీ ఆ కారణంచేత (శుతిస్కృతి సందర్భంలేని యా వివాహానిఇధం 

తాహ్మాలతో ఆచారంగా వరిణమించిందనిస్నీ చెప్పుకుంటారు. “ ఏళేళక్తతో 

పాఢ్యాయులు”గారు చాలా గొప్పవారని తోస్తుంది. ఆయన వెల్నాటిశాఖీ 
యులే. ఆ యింటిపేరివారు ఆశాఖలో మొగలు రి గాామంలో నెడున్నూ 

పున్నారు. ఇతధ[తకూడా వుండివుంటారు. నాకు అక్షరాభ్యాసాన త రం 

(రెండో .గురువుబు యేలేశ్వరపు (శ్రీరామశాస్తుల్లుగారే. ఆయీ వంశీకులు 

వుపాధ్యాయులుగారి కొమా_ర్తెకు ప్రమాదవశతః ఘటించిన “విశ్వ(బాహాణ 

జామాతృకతషం” కారణంగా ఆయీ శాఖవారికి వెలి (బహిమ్కారం) వచ్చి 

తద్ద్వారా వీరువెలినాట్లుగా ఏర్పడి తుదకువెల్నాట్టుగా వ్యవహరింపబడుతూ 

వున్నారని వొక పుక్కిటి పురాణము (శ్రుత మవుతుందిగాని అది యుక్తి 

సహము కాకపోవడముచేత అనాదరణీయము. యెవరో వృధా శాఖాభి 

మానులు “దురభిమాన (గహావేశ ధూమధూపితులు” కల్పించి వుంటారు" 

పాకనాడు, కాసలనాడు, వేగినాడువగైరా పేశ్ళవంటిదె యావెలనాడున్న్నూ. 

వెలనాడు అనేది విదిర్భదేశానికి నామాంతరమని వినికిడి వుంది. ఆ దేశ 

వాసులు [బాహ్మ్మణులు వెల్నాటెవారు. అయితే ఆదేశంలో వసించే కతియాో 

దులుకూడా వెల్నాట్టు కావద్దా అనే శంక కవకాశం లేకపోదు. ఆశంక 

యితర నాడులకూ వుంది, “ఆ యం నిరుత్తరః పూర్వః పక.ః”---యెకార 

కంమో ? (దాహ్మణులకుమ్శాత మే ఆయీ సపేకు కలిగింది యింతే యిప్ప 

టికి చెప్పేసమాధానం. వెలనాటి చోడుడు అనేపేరుతో వొకరాజు వున్నట్టు 

డేనిలోనో చదివిన జ్ఞాపకం. ఆయూ ఆంధ్ర దాహ్మణులలో హతం యావత్తు 

ఆవాంతరకాఖలూ వొక (పక్కా, వెల్నాటివా రక (పక వుండేటట్లు 

వముభటజించి తూకం వేస్తే యుంకౌ, వెల్నాటివారే మొగుతారని తోస్తుంది. 

యీ శాఖ సంఖ్యాబాహుళ్యానికే కాదు, పూర్వం --- “వేదశళాస్త్రసంప త్తికే” 

కాదు, ఐళ్వర్యానికే కాదు, అన్నిటికీ ఆం(ధ్రబాంహ్మణశాఖలలో అగ 

గణ్యంగా కనపడుతుంది ఆఖరికి ఆంధ కవిత్వానిక్కూడా నిన్నమొన్నటి 

నుంచి యీ శాఖకే, తిరువతిశాత్రిగారివల్ల యెక్కువ గౌరవం కట్లంది. 

అతనిదే. యా వాక కం 
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డ్ సంచరాముతో. యంకా గొంచణజు గా క 1 [ : ] గ్ల (1 9 
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భల జరీనా 

యోగి వసుంచి శాలలో న న. WUE 

న్ AE ఇం ల్ల Ty అల సళ ఖీ సా నే భి జు en క 

Wot ea be DH ల జట్ లే ఆ £5 CO చ వ 

జ్ గో జ COI CO 

చాపి అయ ల లో వాని 
pL జ నా శ్యాం హ్ ల అట్ జ 4 హి a ణమ జా లా ఈ ల తుం దాను మయుటెంంా, అయ అన కుటు ముండూ. వుంచడం చాహం 

మ భం 

ఆం జు జ % ఈ * అట్ fe షు వాన్ గో అవర్ అలనే రాగా వినడం. బులు. మజా WU) HANG SC 

ne 

శూ త *. పార్ న ఈ. ఇ జ న ను... ఇల్లు గ న్ ఖో నాట్లు er + ఆ tf రని రూం నెం దాం. (యా అ సా | ఇల ఆ టే pre అది టట సా య. 

ళ్ తు" ర. లి నీ వాటి 

య పడించడదం ఆటనవింందంబయ నం 
న జ Mm mw" 0 bn న నే! . ఆమ బాం నే అటో గాని, ~~ సు కటుండాలం Lira PO vis. PIR చుడిదకుండా, ముండ చం లర 

దనరాలుగా తయారవడం శోచనీయం. 

“తేషాం నిందా న ర్ర్పవ్వా యుగరూహాహాచతే చిం డా" 

స్వాములవారు ఆప్పటికి పూర్వం పుష్కరవాలం 

నకూ, తాత్కారికంగా చూచిన చూపునకూ, చేదల కొంత కన 
తేనే . “ అహో పరూరి డొర్భాగ్యం వా్టాధాాలా సూరత కద 

అన్నారని చెప్సుకుంచురుగదా : ఆస్వాములవారికె (గ్రహాయుర్థాయం స్ట ఆ 
యోగాయుర్థాయంపట్టి యిప్పుడు వచ్చిచూై యేమనుతోవులసి వుందో? 
అనిపిస్తుంది నాకు. ఇది గతజల నేతుబంధనం. ఆంధధ్రబాహ్మాణుటలలో సర్వ 
విధాలా వెల్నాటివారు అగ్రగణ్యులు. పేరూరి (ద్రావిళ్ళు లేదా "పెద్దదా 
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వెళ్ళు యీ “*ఈషదసమాప్ర్తా కల్చప్పత్యయః ఆయీ “కల్ప” తౌల్యాన్ని 
చప్పటప్పుడే పిత్యయంగాని, వేదాంగాన్ని చెప్పేటప్పుడు స్వతఠ(త్రశబ్ద మె 

(కల్పశ్చేతి షడంగానిచూ.) యూచర్య. “చుంెను గూర్చి వేజొాకప్యాసంలో 
విస్తరించడంచేత స్పృశించి విడుస్తున్నాను. అయితే యీరెండు శాఖలూ 

తప్పు యితరశాఖలు యెందకూ పనికిరానివికావు. వా౭లోకూడా లోకోత్త 
ర్చులెన పండితులు వుంచేవారు. 

(1) థాగవతుల హారిశాస్తుల్లుగారు (2) ఇంద్రగంటి. విశ్వపతి 

శాస్తుల్లుగాణు (ల్ర) కొవ్వూరు గోపాలశాస్తుల్లుగారు (శ) శిష్ణు కృష్ణ 

యూర్తిగారు (5) ఆణవిశ్శ 'వేంకటశాస్తుల్లుగారు (6) నడివింటి మంగే 

శ్వర శాస్తుల్లుగారు (7 పుళ్లైదకిణామూ ర్తి శాస్తుల్లుగారు (క్ర ఇంద్భగంటి 

గోపాలశాస్తుల్లుగా రు (9) మంతం౨వాది అక్ష్మీనారాయణశాస్తుల్లుగా రు. 

ఈలా యేకరువుపెట్టవలసివ_స్తే వందలకొలదిగా పెరుగుతుంది. 

ఆకావితా గతించిన మకారివత్సరం చాలామంది పండితులను మూట దక్కించు 

కుంది గాని, లేని పక్షంలో యింకా యిప్పటిక్క్కూడా చాలామంది వుండే 

వారే. ఆవికారి నం॥రంలో స_ప్ప్తగహాకూటం తటస్థం చింది. అది దేశానికి 

ఆఅనేకవిధాల అరిష్టాపాదకమని మాపరమ గురువులు, కొవ్వూరులో శాంతికి 

వుష్మకమించి చాలా పనిచేశారు. వారు ఆదీతలోనే పరమపదించారు... 

“కలిమానం బౌక మైదువేలరుగ నేకతంస్ట న_ప్తగహా 
మ్ముులకున్ శాంతి యొనర్చుచున్ శ) మల వమ్మున్ బేకయే (బహముం 

గలనెన్ బంహ్మగురూత్తముండు దశమీ కంజా_ప్తవారంబు నా 

ద్య లసత్సక్షము కా_ర్హికమ్మును వికార్యబ్దమ్మునుం గూడగన్” 

జాబితాలో వుచహారించిన నామధేయాలనస్నీ యితరళశాఖల పండితు 

అవే. వెల్నాటిశాఖ విస్తరించి వుండడంచేత వారిలోపండితసంఖ్య కూడా 

విె_స్పరించ వుండేది. యితరశాఖానంఖ్యనుబట్టి పండితసంఖ్య యితరశాఖల 

లోనూ వుండేదన్న మాట. శాఖలన్నిటిలోనూ మా ఆరామ (దావిడకాణ 

సంఖ్యలో బాలా తక్కువది. కవులూ, పండితులూ, యజ్రక రృలు కడా 
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వ | న శ శా ఇ ఆట్ ఇ! సే ణా హం (అలో న జ అటి 
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జ శాప జే. నఖ ఇ wwe అం ఆలా చెప్ we శాన wy చక ఆ 
అందా ము మిల్మాగా అలం వలలు ఉంటై అనారు My ఉల్ ఆ క న 

కావాలి కోరచమకోవలపిలవని అడిగారనవిస్తా, దానియందు నోమయమయాా టోలు 

గారు జారి గాగిమం కాకర ర్తికి అతిసదముపలలో అదగిమాడదికి దూది 
శ 

చాద్దునవున్న గౌతబువసిసా మవఫ్యస్టం నారికెంమున్ని గాామాన్ని అ? 

హారంగా కోరారనిస్నీ, రాజుగారం దివానుగాడిని పిలిపించి దానపటా 

(వాయవలసిం దనేటప్పటికి లోగడ జరిగిన విందుప్రస క్తి మనస్సులో 

వుండడంచేత మంత్రి రాజుగారితో.._.""అయ్యా సనాలరోజులతో గొప్ప 
సూర్యగ్రహణం రానై వుంది, ఆ గంహణకాలంతో యూీలాటి దానాలు 
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యివ్వడం కోటిగుణితంగా యీలాటి పండితులే 'నెలవిసారు కనక అప్పుడు 

మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వసిష్టలోనో, గొతమిళోనో, స్నానంచేసి 

యీ దానంచ స్తే బాగుంటుందేమో ? సోమయాజులుగారితో సంపితించ 
వలసిం"” దని కడు వినయవిధేయతలతో మనవిచే సేటప్పటికి, మంత్రిగారి 
మాట రుక్క్కున టంకప్పొడిలాగ అతుక్షోవడం వేత “మహోబాగా వుందోయి 

రామవం[దుడూ : నీమాట” అని రాజుగారు సమ్మతించి అప్పటికి 

ఆ ప్రయత్నిం విరమించారనిన్నీ, పిమ్మట గోహణమైతే వచ్చింది, రాజు 
గారు స్నానానికి ఆపదేళానికి దయచేసి వెళ్ళీవెళ్ళడంతోనే సోమయా జులు 
గారినై తే ఆహ్వానించడానికి యెవరినో పంపడంమట్టుకు జరిగింది; కాని 

ఆప్పటికి చాలా వృద్దాప్యంలోవున్న సోమయా జులుగారు స్వర్గంలో_రంభ 

గారి లోగిట్లో వున్నట్లు తెలిసి అన్నా యెంతమోసం జరిగింది అని రాజు 

గారు విచారిస్తూ _ “అన్నా! రామచందుడూ? పాపం మూటకట్టు 
కొన్నావు గడా?” అని మృదువుగా మందలించా రనిస్నీ చెప్పుకోగా 

వినడం ఆయా ఎంకటసోమయాజులుంగారే కూచిమంచి జగ్గకవిగారి 

చం్యనరథావిలాపంలో చందరేఖకి తండ్రిగా అపలపింపబడ్డవారు జగ్గకవి 

వేంకట సోమయాజులు గారిముందు గడిపోచగాకూడా మాజడు. ఆయన 

వేదవేదాంగపారంగతుడు. మెగా సంస్కృతంలో మహాకవి. జద్గకవి 

తెలుగు కవిత్వానికి కావలసినంత సంస్కృత పాండిత్యం వున్నవాడు. 

వీరిద్దరున్నూ యేటికొప్పాక జమీందార్తవద్ద తారసపడడంలో యేదో 

వైరకారణం కలిగివుండాలి. ““యాచకో యాచకళ్ళతుం౭”” జమీందార్ల 

వద్ద జగ్గకవికి తా ననుకున్న లాభం లభించకపోవడంమా!తం సత్యం. 
దానికి సోమయాజులుగారు కారకులో కారోగాని, జగ్లకవిగారికి సోమ 

యాజులుగా చే కారకులనే నిశృయం కలిగినట్లు విలాపంవల్ల గోచరిస్తుంది. 

ఆ నాలంతో సంస్కృతపండితులు, యద్వా కవులు, తెలుగు కవులను 

తోటకూరతోని పుకుగులమాదిరిని చూడడం మాతం అప్పుడేకాదు 

యిప్పుడురూ డా సంస్కృత పండితులకూ కవుల కరా తెలుగు కవులం కు 

చాలా యూసడింయే 1 యిట్టి యీసడింపు సోమయాజులుగారు, జగ్గకవి 
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“వను. 
en గ్యం కాదలసివచ్చింప్ ? అనే వృిప్రతిప త్రి గోదతించి మూ గాద 

చంచ రేథా విలాపంలో వున్న విషయం యాపషత్తూ ఎల్చితడుకాని 

రాజుగారికి చంద్రరేఖ. వుంపుడుక తై అనే టంతవజకు యధార్రిం కాక 

పోదు. జగ్గకవి అఖండ శివపూజా ధురంథవరుదై న తిమ్మ కపెగారికి నాక్షాతూా 

సోదరుడు. అట్టి పద్వంశియుడు యీ అనుచితానికి దిగడం ళోచ్యులవె 
పోదు. గాని, దానికి తగినంతకారణం లేక పోలేదు. రాజాూగారు- 

జగ్గకవిని నాకర్షచే కొట్టించినట్లు వినికిడి. మొదట రచించినది చంది 

రేఖా విలాస మనిన్నీ, వేంకటశాత్తిగారి యీసడింపుల వల్ల అఆ కృతిక 

సత్కారం జరగలే దనిస్నీ, కరిమకరిమంగా ఆయీ వైషమ్యం యీ 
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మిథంగా పరిణమించిందనిన్ని వినికి యిందులో యేకొంతో సత్యం 

కాకపోదు. నేను ఆయూ రాజుగారి గాంమం నెటికి 48 సంవత్సరాల 

నాడు వెళ్ళి వున్నాను. రాజుగారి వంశీకులు నన్ను చాగా సత్స_రించారు* 

మొదట రచించిన చంది రేఖావిలానం యెక్క. డేనా అభిస్తుందా +? అని 

వారు పిశ్నించారు కూడాను. యింతికూ ఆగక విగారి కవితాధార చాలా 

ధారాశమయినదే కాని ఆయనకు నామరూపాలు కలిగించేది యే వున 

కమూ లేదు. 

(10) జగన్నాథ మహాత్మరం (2) సుభ(దాపరిఇయం౨-యీో రెండూ 

నోవు దేవరాజీయంతోనవిోమూడూ అఆ చ్చు ప డ్రా యి. చాలాకాలం౦ంనాడు 

నేను చూచాను. యూ విలాపం ముందజ అవి డివిటీముందు దిపాలు. 

“పాపకృత్యేఒపి కీీర్తిమ్”” అన్న జాతకగింథ శ్లోకానికి ఆయీ విలాపం 

పథ మోదాహరణం. కోపంమీద వాిసినవాగిత కనక ఆవేశపూరితంగా 

నడిచింది. కొన్ని పద్యాలు చూస్తే ఆ కాలంలోకూడా, వైదికనియోగ 

కక్షలు వున్నట్టు తెల్ట్షమవుతుంది. కొంచెం యూయనకు భోగిసీదండకం 

(పోతనామాత (పణీతం) మారవర్శకంగా వుంటుంది గానిదానిలో జొచిత్యం 

వుంది దీనితో అడి బొత్తిగా లేదు. జగ్గకవిగారి తరవాత మళ్ళా యీ 

శతాబ్దంలో యీలాటి జొచిత్య దూరంగా (వ్రానేకవి కవిత్వం వుంది. అది 

రచనవల్లనే లోకానికి గోచరిస్తుంది కనక కేకు వివరించవలసివుండదు. ఆ 

రచనకన్న జగ్గకపిది అనేక వే వెలరెట్లు నాణెంగావుంటుంది. యేదో _పసకాను 

(పస_క్షంగా దాతారం వభాగతః ' చేంకటకవిగారి స్వహ_స్త పాకనియమం 

తుదకు అగహారాన్ని ముట్టకుండా చేసిందన్నది పరమార్థం. పనిలో పని 

(శ్రీ కూచిమంచి గేోపాలక్మృష్టమ్మగారు యీ స్వయం పాకస్టులను యేవి 
ధంగా సమ్మానించేవారో ? దాన్నికూడా చదువరుల వినోదార్దం టూకీగా 

వివరించి పాధానగాభలోకి వస్తాను. 

గోపా లకృష్ణమ్మగారు చిన్న జమీందార్హని వినికి బహుశః కోన 

సము పా9౦ంతం పలివెల వీరి నివాసమె వుండాలి. వేదవే తృలు, శాస్రకోవి 

దులు, కవులు వారి దర్శనానికి రావడంలో ఆశ్చర్యం వుండదు. వీరిలో 
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కొందజు ఆహితాగ్నులు వుండకపోరు. వారిని ముందుగా గోపాల్టిషము 

గారు యీవిధంగా హోెచ్చరించేవారట. ఆయా. తాము. మూరే 

భోంచేయరు కాదోలును, స్వయంవావాని3 యేర్పాటు చేయవలనసెంచ 

టారా ? అనేటప్పటికి చిత్తం అలాగే అని యూ ఆహిలాగసస్నలు సవన 

యంగా తలవూపే వారనిన్నీ,తరువాతవారికి రావలసింది తవ్వెవో మానె 

Cc 

వియ్యుమూ, దానికిసరి పడ్డ పప్పూ, ఉప్పూ మగరా వి యా పంపడం మాతం 

యే పాతిక ముఫి ఫ్పెమందికో సరిపడ్డంత వ చ ఆది చూచి 
వారు “అయ్యా యింతపదార్రం ఆఅవురం ఉండము” ఆని (రిషి వేయదోతూ 

వుండగా కిష్టమ్మగారు “అయ్యా, ee స్యయంపాొకంతోనే యో మేళ 

మంకూడా భోంచేసి పునితులం కావడానికి మాకు ఆభ? న్క్య్కాంచా లని 

అతి వినయంగా (అతి వినయం ధూ_ర్తలషణం) న. కాన 

యీ ఛాందసులు యేమీ (వతి చెప్పలేక, ఆహితాగప్నలు వంటదాంవ్యా 

లుగా మారి భోజనానంతరం వారిచ్చే సంభావన పుచ్చుకొని ఆసేండారు 

గారి యు క్తికి ఆశ్చర్యపడుచూ వెస్ళేవారనిన్నీ చెప్పుకుంటారు. ఆయీ 
సంగతి యెన్నాళ్ళనాటిదోకాదు గాని నాపుట్టుకకు కొంచెం ప్లార్వపుదై 
వుంటుంది. కనక యొనభె _యొళ్ళనాటిదై యల అయితే గోవాల 

కష్ట మ్మగారు యీ విథంగా వీరిని సమ్మానమా మరుతో అవమానం 

స్ యెందుకు అనే శంక (పతివారికి ఉత్రిరారాంతే గా రలు గొాబతుంది- 

ఆయన తాత్పర్యం యిది వ ఆహితాగ్నులకు తగిన కుచిశుభాకలు లేని 
చోట, స్వహస్తపాకం చేసుకుంటారు సరే, మా యింట్లో యీ వింయెను 
ఆచారలోపమూ లేదుగదా ? వీరి కీ తెగనీలుగెంముకు ౩ కనక సీతని 
సారాయశ్స్చి_త్త తంగా పరిణమించుగాకః అని కావచ్చును. యె యడునా కిషము 

గారి ఆకధథేయత్య్వం అభినందసీయంగాదు. దినికి “ఏరభ్న వ ప్రకా ఖాన్ క కమ 

మత్ప్సళ్శ్ళంోగా బులుసు వెంకట సోమయాజాలుగారు చెరయు క చిరి 

మృదువుగా మందలించినట్లు విన్నాను. 

యెప్పుడో దై వికంగానో, లేక పంత్యేకించి పనిగట్టుకొని యిందు 
కోసమో, వెంకప్పసోమయాజులుగారు. దయబే సేటప్పటికి యధాపూర్వం 
గానే సామ్మగి వెళ్ళేటప్పటికి స్వయంపాకం యలాచే నే టు [పస్తుతానికి అను 



కరాలసూ, ఆలాగు ోవచా' మ్యన్నం చతుర్విధం”గా తయారుచేసి యింక 

పచ్చిపులసుమా(త్రం చేసి, కూరలు వారు పంపినా వాట్లజోతికి పోక దేవ 

తార్భ్బన ముగించి “అయ్యా: అభ్యవహోరానికి దయచేయండి” అని జమీం 

దారుగారిని ఆహాినించెటప్పటికి వారు వదయచేశారు. సోమయాజులుగారు 

విస్తళ్ళలో పదార్తం వడ్డించారు: అది సరిగా వుశకలేను సరికదా, మెగా 
దాన్నిండా మసిబొగ్గులూ మట్టిజెడ్డలూ వగైరాలతో యేలా వుండాలో, 
చెప్పేదేమిటి ? ఆలావుండేటప్పటికి జమీందారుగారు తెల్ల బోయి “మేమి ? 

మోమయాజాలుగారూ యీలా వృంది ౩ పొయి మండిందిగాదా ? అయ్యో 

పాపం యూ వేళ దిన్ని యలా భోంచేపారు” ” అంటూ నిజమైన విచారం 

తోకే వుపచారవాక్యాలు పలికేటప్పటికి సోమయాజులుగారు యెజిగుండి 

చేసిన కొంపెతనమేకనక నిర్వికారచి త్తంతో సగౌరవంగా సంబోఢించి_ 

“కాలే కడుపుకి మండేబూడిది” యిది మాకు నిత్యమూ జితపాకే. యెప్పు 
డోగాని మాకు యీ స్వహ స్తపాకము తప్పదు. సుకుమారముగా వుండే 
మీరు కూడా వేడు యీ “ఆదన్న్నంతదసం* లోకి రావడమూ, మా కష్ట 

సుఖాలు తెలుసు కోవడమూ వచ్చింది కదా? అని లజ్జిస్తున్నా ననెటప్ప 

టికి జకింందారుగారు తాము చేసినపనికి చాలా పశ్చా తపించి యీలాటి 

మహార్దులపట్ల యేలావుండా లో యెజిగివుండిన్నీ అపచారం చేశాంగదా ? 

అని నొచ్చుకొని, క్షమాపణచెప్పి వారి ఆశీర్వచనాన్ని వొందినట్లు చెప్పగా 

వినడం. యిందులో యేకొంచెమో. యిటీవలి వారికల్పనై తే కావచ్చుగాని 

యావత్తూ కల్పన కాదు. యీ గోపాల కిష్టమ్మగారికి పండితులతోటీ కవుల 

తోటీ యెక్కువ పరిచయం వున్నట్లు ఆయీ స్వయంపాకగాథే కాదు, 

ఇలకర్ష విషాయణం అనే (పబంధంకూడా సాక్ష్యమిస్తుంది. యౌ పు_స్తకం 

"పేరు వినడమేకాని దీన్ని చూడలేదు. పన్నాల రామ్మబహ్మా శాస్తుల్లుగారు 
ఆయీ [ప్రబంధం రచించారని మా విద్యార్థిదళలో వినికిడి. కవికర్లరసాయ 

నాన్నిపట్టు యీ పేరు పుట్టి వుంటుంది. యిది గోపాలకృష్ణమ్మగారిని 

చూషించేడిగా వుంటుందని పేరువల్లి గోదరిస్తూవుందెి. కవికీ యాయనకీ 
యువో కలహకారణం కలిగి వుండాలి. 

¥ 
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శ ము త్ శాన్ అని ఆసలు తోవలోనుంచి వ్యాసం వతోతోవలోకి వచ్చి చాలా సవ 

eee mE (శీనాధమహోక'వి పాూకనాత్ంటిదాడతప్సి” అన్నాడుగడా : వు 

ని 
న గా అస ళ్స లో ్గ్ om ఎవి నియాో_గులా ? వెదికఠకలాూా* ఆఅ లు; ఆపు వుకంలొ ఎ 

3 చ అలల 
ఉచ య జ 3 దర అల్ల లో 

కమలనాభామాత్య చూడామణి” అని తనతాతగారడిడి ఆడని ఆమాచ్వు 
న్ని జు 

మిరుదం సంశయాన్ని తీర్చిచేస్తుంది. ఆయీ వాకినాటివారిక!ి కాజ్నాటుూ as టు 

వారనే నామాంతరింకూడా శకుంత మవుతూ వుంది. ఎమ తిల్లూవువంలడద 
క్ టే అటు అలో నట ఖై 

అంలొ కొంత విస్తరించి వున్నట్లు నావూహు. ఆటువైల వార*లయచే పీఠ 

ల వ్ గౌ గ ని ణ్ > She శాఖ చాలా తక్కువ సంఖ్య గలదె. దరికి వారి; నుచి ధిమి 

యీనాడే కాదు, ఆ నాడూ వున్నాయనుకుంటాను. రంకంటి పాహసదాజూ 

వేయాలి 
అలీ 

గారు “విద్యావినోదు లార్వేలవారుూ” అంటూ వెత నసీసవద్యం చర్యునిది 
వాసి శాఖాసాధాగ్యాన్న్ని వ్యాకరించి వున్నారు. (యో పద్యం ఉత్తర 

రామాయణంలో చూ, శ్రీనాథుడు తనశాఖనుగూర్చి వారి సే దాగుంచే 
కాని వాగిసినట్టు లేదు. మేమైతే “"తురగవిద్యా ఘరం్భఛరత గోటలనై న 

దాటనే రురు పాకనాటివారు” అంటూ వొకసీసం రచించాంగాని ఆపాక 
జి అల్లో జీ ఇ ప వానే ళా || నాటవాదచు (ఆయా పద్యం (శ్రీనివాసవిలాసంలతి చూ గద్వాల, Sen 

కూరుు ఆయీ సంసాసాదివతురె న రెడిరాజులుగాని దాహ్మ్యణులు గాయం 
షు ర య ప 

నా దాల్యగు రువులు.... వెల్నాటివారు అని చొ వ్సం స్యశాఖభా (లెవా 

లొ ౧ న్ వ ఇ వ గాఫిన్ని గూర్చి (వాసి వున్నారు. ఆది డ్రాకృష్ణణారతంల్ చంది. యిక. 
శశ శ ర్ట క 0 శో అలన 

డికి ఆంధ ద్రవిడ * అన్న శ్రా కంల్ వున్న ఆం[ధ్రావాంతర పైదాలు 

తెలిసినంతలో వివరించిన బ్రయింది. 

దాివిళ్ళలో పుదూరు (దాపిళ్ళూ పుట్రగుంట (దాపళ్ళు అనే వారిని 
పేర్కోలేదు, గాని తక్కినవారినగూర్చి తెలుగుదేశంలో చృ్పంచేవారిని 

'పేర్కాన్నశ్షై. యీ పుదూరు, పుట్టగుంట వారు చెబ్లూరవాంతంచో 

వున్నారు. చెన్నపురిలోనూ కనబడతారు. (1) వావిళ్ళివారు, (2) చలు 
వాడవారు, (క్ర వేదంవారు యామొదలవైన సుపషిసిద్రుల ఆయీదావిష్శే. 
ఆయీ శాఖకు చెందినవిద్యార్రి - వేదం 'వేంక కేళశ్వర శాస్ర నావప్త వొన్నాళ్ళు 

చదువుకున్నాడు. చెన్నప్పరిలో తన బంధువులు కొందటితోే నన్ను చూడ 

tf 
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డానికి వచ్చినపుడు సయితము విభూతిధారిగానే కనపడ్డాడు గాని, జంధు 

చసుబు తిరుమణి తిరుచూర్హ ధారులుగా వున్నారు. అప్పుడు పశ్నించ లెదు 

గాని తరవాత అక్టో యీవిషయ మై (ప్రశ్నించాను. 

ఈ 4 

యీ[పాంతంతో మాశావీయులు కొందు యూవిధథధంగా వుండడం 

ఆచారె” మన్నాడు. కీ. శే. వేదం వేంకటరాయళాస్తుంల్లుగారు వగెరా 

మవామహులేకాదు లోకే కషసిదులు అల్లాడివారు లోనె నవారుకూడా 
చా టు (౧ Qn 

అదో శాఖవా౮ అని విన్నాను. 

తుని మొదలుకొని బధహాంపురందాకా దిఏల్మిదావిళ్ళు అనే శాఖ 

పు_డి. ఏరు పేరూరిద్రావిశ్ళేకాని అన్యులు కారు. రజస్వలా వివాహం 
చేయడంవల్ల న్వశాఖనుండి విడిపోవలసె పచ్చిందని వినికిడి. ఆలాటేి 

శనువాహూంయందుకు చేశారో అన్వ (త వ్యాఖా్య్థనించాను. 

తూర్పున ఘం పుట్టనంబులు అంటూ గంజాం డి. (పాంతంతో నొక 

శాల్లు వుందనిన్ని మోద చెప్పుకోవడం - ఆరామదా9విళ్ళుగా చెప్పుకుంటారు 

గాని ఆరామ[ావిళ్ళు కారనిస్నీ మా శాఫీయులు తూర్చుదేశీయులు చెప్పగా 

విన్నాను. యెంతవజికు సత్యమో కాని వీరు కోళ్ళను పెంచుతారని 

ఈునరౌ చెప్పగా విన్నాను. 

ఏచితోకూడా మంచి విద్వాంసు బఅంన్నారు. 'వేల్నాటివారో, లేక 

సేరూరిదాిివికో వీడికన్యను వివాహంచేసుకున్నారని విన్నాను. కాని 
ఆ వివాహాం సంఘసంస్క__ర్తలకు సంబంధించింది, (పునర్వివాహం కావ 

డంచేత తావన్మాతంంవల్ల ఆశాఖకీ యీ శాఖకీ బాంధవ్యం నిరాఘాట 

మనడానికి వీలు కాదు, కుక్కు..టములూ, కొలులూ, కుక్కలూ యో 
aa) 

యూడింటి పెంపక మూ 

'శ్వాన కుక్ము.ట మార్హాల మషోషకస్కుదిన్నతయమ్ 
గ 

ఇహా జన్మని శూచతసాం చండాల ఃకోటిజన్మసు.”” 

అనే ధర్మవచనాన్ని వట్టి నిషిద్దమే అయినా, కోళ్ళను పెంచడం 
బి 4 I. > విక ఇ అధ 

కా గిహ్మాలకు యెక్కు_వ దురాచారంగా వాటిస్తున్నారు. పిల్లులు దాహా 
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టంగా యింట్లోమనువములతోపాటు యెంతటి శిష్టుల గృహావైనాసచే గాలెతో 
భ్ పాటు తిచుగుతూచే వుంటాయి. మడి గట్టు వాన న్నపఎ నవృుదదాూాదా వాటిన 

చలీ 

ముట్టుకోవ డం దుర్వార మొ, అవి పదార్దాలను ముబ్రుకుంటూనే వుంటా యు. 

లల జ స బంగాళీల యిండ్లలో వీటికి మత్ చనుహు. వాయు మత తర ఉం ఎర్రా 

మత్చ్యశేషాలు వారికి కిరానిబాపతు నీట్ట్లకు వుపషయోగపడుతూ 

టు గో నక 

వుంటాయి. వెరు ty హపెంచుతారని వినచైేదు. బంగా పాలం చికు పిల 

లఅతోపాటుగా పిల్లులను: (యేమించి వాపుకు తమసిరి ననుసరించి ఆభర 

కరాలుకూడా ఆఅఒకరిసారని వినడం. కుఠ్కాలను శమిలు పెంచగాని 

బాగా నాగరీకం ముదిరిన (బవ్యాబంఘవ్తులు పెంచుతూ, 

వీరేనా కోళ్ళను సెంచరు, మొ తం త౭రలో శభూద్రత్వం సంపాదించు నోవా 
బ్బ SNE, ol! 

లంపే యీ యిండియద్ గ“డియారాలని పెంవడడము మంచి వుపాయం. 

కన పస్తుతకాలంతో bhai నాకర్ సంపాదనకు సాధనం గనడ 

వాంహ్మ్యూలు తవ్వ. ఆవలంబిసా పె ఆధికార్లు గారవిస్తారేయో 2 (బాహ్మూలు 

యెందతో పాపం: యో ee యొందుకుపుట్రవలసి 

వచ్చిందో అని విచారించేవారున్నారు. పూర్వం దేనికి డేనికి గౌర 

వమో, యిప్పుడు డానికి దానికి అది లేదు. వెధన పొట్రవోసం యెొలతటి 

ఆనొచిత్యానికై నా సరే సర్వులూ ఆలాయపడే కాలండాపరించింది. కాంతం 

పాపం: (పకృత మనునరామ . కోళ్ళను బంచడంవల్ల చాహ్మాణ్యానిడ్ 

వచ్చే హాని యెక్కు_వడి అని తేలింది. శాన్తంకం టబ కొన్నివిషయాలతో 

ఆచారం పిబలం౭గా కనపడుతుంది. 

“తాల హింతాల ఖర్జూర నారికేళ మధ్యుదుమా; 

ఎవాం ఫలాని భోజ్యాని న మద్యాంతు కదాచన.”” 

అని వొకాయన చదివి తాటిముంజలు తినడానికి అభ్యంతరం లజ 

న్నారు. శ్లోకం యాజ్ఞవల్క ్యస్మ్యృతిలోని దన్నారు. భన కొబ్బరి 

కాయ ఖర్జూరం యిప్పపువ్వు యివి వాడినట్లు తాటిపండుగా ని, యీతపమ్లు 

గాని వాడరు. కొబ్బరికాయనీళ్ళు శివునికి అభిషేకం చేస్తారు, తాగుతారు 

కాని కొబ్బరికల్టు నిషిద్దమే. యీలా విచారణ చేసినకొద్ది కాస్తాంినిక్, 
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ఆచారానికీ వున్న కేడాపాడాలు కనపడతాయి. కోళ్ళనిపెంచడంచేత పుట్ల 

నంబులకూ, మాఆరామదదావిడానికిీ బాంధవ్యం లేకపోయింద నే(యీకుక్రు కుట 

పోషణ కల్పిత మో, యథార్హమో విచారించాలి.) (ప్రసక్తి కిలో యితర 

విషయం కొంత నడిచింది. ఆయీ నంబులుకూడా ఆంధిబా౨హ్మణ 

యిక శివార్పకులూ వై ఖాననులూ ఆయీ 'ఆండుశాఖలవాదూకూడా 

ఆంధు*లలో అంతర్భవించే బ్రాహ్మణులే. ఒకరికి ఆగమం న్ మాణం; 

వపరొకర్కి (వత్వేకించి సూత) (ఆప_స్త సంజబాచికం కాక వుంది. దానికి 

క_ర్త_విఖనోబుషి. ) యా యరుతెగలవాదరూ విగంహారాధనకు (ప్రధానులు. 

నగుణకోపాసకులుు విష్ణువు నారాధించడమూ, తిరుమణి తిరుచూర్ణ ధార 

ఈం మూ యివిరెండున్లూ (శ్రీవెప్తవలతోపాపే వై వచె ఖాననులకి; తక్కిన సం 

దర్భాలతలో కలవదు-..““యెవరికి వారే యమునాతీరే” వీరికి కంచప్పొత్తు 

కుగాని, మంచప్పొత్తుకుగాని స్వళాఖేగాని అనుకూలించేది మతొకటిలేదు. 

వీరుత_ప్త చక్రాంకణం అంగీకరించరు. గర్భస్టశిశువుకు చూలాలిగర్భంమీద 

తిరుమణితో ఆయీ సంస్కారం కొందు శిష్టులు నెఅవేర్చుడం కలదు. 

వీరు గర్భవెష్ట్రవులని (శీనివానస్మృతిలో ల. అహామేవ గురున్నేషాం 

గర్భవైష్టవ జన్మనామ్ిశివార్చకులు శిపభక్తులే కాని లింగధారణం ఆంగ్ 

కరించరు. ఆది క్రై వులమంటారు. అంతే ఆరాభ్యశె వులకంకే (పాచీను 

లైన శై వులన్నమాట. వెఖాననుల వై ప్లవంకూడా వీరి శై వంనంటిదే 

కాస్త ఆడిపదంచేర్చి వాదు వ్యవ ఆ. త [రిక్ పొత్తు 

స్వశాఖియులతోమా[త మే. దక్షిణ చేశంలతో అందులోనూ __.._. చిదంబర 

క్షేతంంలో ఏరిళాఖ విస్తరించి వుండడమే కాకుండా, వుడ్డూల మైన పండి 

తులుకూడా వున్నట్లు వినికిడి. వీరిని దీక్షితులంటారనిన్ని, వీరి వర్తన 

ఆ పేరుకు తగినట్టుగా వుంటుందనీ చెప్పగావిన్నాను యీ దేశంలో కూడా 

పీరిలో ఆగమాలు తెలిసిన పండితులు కొందజువున్నారు. యిక్క_డికి 

ఆంధ) దేశస్తులలో ఉండే అవాంతర[బాహ్మణులనుగూర్చి సంగంహం౦గా 

తెల్చినట్టయింది. 
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సత్యాషాడ శాఖ యులు కతు లి 
“J 

ణ్ ఇ షు ల్ లో గై శో బా జాని శ * 

యేలూరుపాింతంతో కనపడతారు. అసలు విరు యేదుగ్ొ చా? అరా! 

a దం ను శాయి ప క ఇదో ~~ క ఏ (శ | షు A ఇ జ న అసస 

౨త్రేడ ద ౫ రజణబ్ల్న్ను ంమ:ంట€టవల అండాల లౌ, అజ రు ఆయం లు ఆం ల వం 1 లం అవు క్షే 

ఆముదము 4 గతా లతా స్ వున్నారనిన్నీ కకిరారరుంచలు “పమ. శ 

సాధ్యం కావలసి ప చ్చిందసిన్ని ఆచికు_ తొలగడానికి తెలగాంఅా శాఖవనాతసి 

కోరితే వారు వీరిని కటపుూన్నారనిన్నీ వి 
స్వయంగా ఆయూ తాణాచదిణత యమా చి 

పర్తి రంగనాథ కాస్తల్లుగారింట చూ 

డి జ 

అబావాడీలే 

అ ఖో వో ల! జో షు 

జ. వరులు రూడా పునాతు, 
జూ ర. 

3 వాలు త క యెప్కాట్ గాని అని = స న స్త 

టో Se cro a ~ వ “ వ్ ~ చ్ wt త్య A. | ఖే శు లు. ఆ బారా ఆల మాటొ త॥కొ॥డ బాలగగుదుపులు త1[౮॥లు (అాబూలటి | చ్యారాయుపంగా ము 
లి ya గా 

యీశాధీయుశే. నాశిష్యవర్లంలో (పథధానులలో వెదదుగా. గిజింపదినిన 
ణే 

న్ ళా oa] * గ న జ జ్ 1 a చ॥ మంచాడజ ల ఎతారామశా,(్ర యాతా మాధు. కాఖటయిుడవాని, ఇంద 
లో 

యికన నల్హా బెబ్నాటు ఏపూడార్లు తప్ప అహార దవా కాటు... 

అంతో యింతో re ఊత తోపు వ్యారరించినట్ల ఎంది. లురాణజల 

కాలంతోనో యేడు గోతాంలవారు చెల్నాట్లు శివార్చన చేయడాడదిడ ఆలగీరో 

రించి కేటాయింపబడడంచేతి తక్కినతాలు వారు వారితో యొనింఎలబం-భఖల 

మానుకొన్నట్లు కనబడుతుంది. ఛోజన (పతిభో జనాలు (Two So, 

యితరళాఖలతో జవంగుతూ నఉన్నాయి. భగ వంతుక్ట పూజించడం జ ! 

తష మె యిన కార్యమే అయినా అదె క్ ai కేఈ రూచి sa te 

అన్యధాగా ఆయితే డానికి గౌరవం లేకపోవడమేకాక, దేవలకర్వాన్ని 

సంఘబిస్తుందనిన్ని ఆ దేవలకత్వం టా. భంజకమనిన్ని 
ధర్మ శాస్తుక్తర్తలు బుషిపుంగవులు నిర్వచించి వున్నారు. 

యిక నల్లామిగిలినవారు ఆంధ్రదేశీయ లలో (1) Malo 
(2) సేపా ల; (4) కళింగబ9హ్మాలు.._ యీ మూడు తగలవారూ 

కనపడతారు. వీరిలో నెంబరు వన్వారు కహా. గోడావగి Pe damn 
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మండలవా_స్తవ్యులు. యావన్మంది ఆహోర విషయంలోనూ సదాచార 
సంపత్తిలోనూ (బ్రాహ్మణులతోపాటుగానే వుంటారు. వారిలో వారికే 
యెన్నో సందర్భాలు కుదిరితేనేగాని పం క్తిభోజనాలు_ సందర్శించనప్పుడు 

యితరులతో న సందిర్భించ వని (వాయనలసి యుండమ. రెండో నెంబరు 

వారిలో యెవరోతప్పు తక్కి నవారు మత్స్యభుక్కు.లేకాక మాంసభుక్కులు 
కూడా అని చెప్పగావినడం. మూడోసెంబరువారు తూర్పున సికాకుళం 

పాిింతంలోవున్నారు. వీరి బాీహణ్వ్యాన్ని గురించి మనకు బాగా తెలి 

యదు, వోథబాహణ్యానికి సంబంధించి వీది ఆచారాలు వుంటాయని 

తోస్తుంది. యిక్కడికి, శ్లోకములో వున్న వొకటి రెండు నెంబర్హను 

గూర్చి యే కొంచెమో వ్యాకరించి నట్లయింది. 

యిక కర్ణాటకులను గూర్చి వాగియాలి. విరండయూ దైతమతిస్టులు, 

మా ధు అని వీరికి నామాంతరం, వీరిలోనూ వె దీకులున్నారు. వారు 

ఆచార్యపవంతో వ్యవహరింపబడతారు. తొకికులు వంతులు పదంతో 

వహదింవబడతారు. బాంహుణజాతిలొ మొట్టమొదట లౌ కికోద్యోగా 

ల పి వెశించినవారు YO; వ్యాపారులు అనేపేరు వీరికి ఆకారణం 

అతన వచ్చి వుంటుంది. వీరికి అద్వెతులంకు చాలా ద్యేషం. అది 

మతవిషయంలోనే. యితర్యత వారూ వీతూ మమెకంగానే వుంటారు. 

లౌకికులే కావడంచేత యేమాతం వై దికవిద్యాపవేశం 

కక్ వీరిచ్చే. గొరవం అపారం. 

శక 

ఆ(జవీ త్పురాణగాథ * ఏరు పూజించే స్వళాఖాపండితులను 

గూర్చి పితిపకులె న న్యా _ర్హపండితులు కల్పించిం దే, వీరిలో యితర 

శాసా9లకన్నా తర్క శాస్త్రం చదివిన విద్వాంసు లధికంగా వుంటారు. 

వీరి వేదాంతం చాలా భాగం ఆకశాస్తాిన్ని పురస్కరించుకొని వుంటుంది. 

జగ్యత్రసిద్దులగు భీమా చార్యులవారు ఈ శాఫీయులే. 

ఏదిదో అవాంతరబెడాలు నాకో గా తెలియవుగాని తోక కప పస్రిద చూ 

తా రి._.కులు కీ[॥శే శీకరాట సీతారామ రుకూ ae గా ste (ధ్రకర్డ్హా బతారామశాను బులు గా కూడా యూ ళు 
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అవాంతరీయులే కావాలి. వీరిలో స్మార్తులతో మాదిరిగా గ్రామపురి 

హితులు లోనై నవారు లేకపోలేదుగాని బాహుళ్యంమీద లెకికులె హాచ్చు. 
పంతుల పఠాణీవేషాలు అనే పాతదచ్వయంలో వున్న పంతులు యొ కొ 

కూ (బాహాణులు నాగరికం ముదిరితే వుంచే విశేషాలు ఆచేషాలవ 3G € 

సుళువుగా బోధపడతాయి. హాస్యాన్ని నికృ్పషంగా చూ చూసారు. గాసి సతిని 
న. 

బోధించడానికి నవరసాలలో దాన్ని పోలిన రసం లేచే “లేవంటాను నన్న 

డిగితే. వీరికి మాథ్వినామం మతగురువునుబట్టి వచి 

యికవె వ్రవులనుగూర్చి తప్ప తక్కిన మన దేశపు బారిహాణశాఖ 

లని గూర్చి (వ్రాసినట్లయింది. వీరితో =వాంతరి ఖడాలు చాలావున్నాలు 

ఆవన్నీ వివదించవలపసివ న్ లాగంఫం పరుగుతుంది. ముఖ్యలగా రెందు 

బేదాలు అంచటఆికీ తెలిసి నవున్నాయి. (10) తెవదా, (వ లం అని 

రందడుతెగలు గొ విభజి సేచా లు. మతవిషయంఠరో అనగా ము pos 

కూడా యీ రెండు తెగలవారికీ చేదం సచేసరి, దొటులో రాడా ఆట లచ pa 

'ద్భేదం వుంది, ఆయూ ఇదం యితరులకు ఆనా పత్యారంగా రోస్తుంచిగాని 

అనలువారికి ఆయిీభేదం చాలా ఆయుపుపట్టు. వళహలు పావనం చే 

బొట్టు ధరిస్తారు. తెళహాలు పాదంతో ధరిస్తారు. పాదం ఆంమే కను 

టెవ్య్ములమధ్యను దాటి ముక్కు_మీపిక రావడం. కాంచిలో ఆంటూ రెండు 

3 తెగలవారూ కూడా వున్నారు. వరదరాజ స్వామిరూడా ఆయా leet wad 

ul గుతిచేస్తూ వుంటారని వినడం. అంతేకాదు యీ నామం డోరులదాకొ 

వెళ్ళించడం కూడా చేస్తుందిట. వీరిలో వీరికి దడిణాదిని యిచ్చిజ్పుచ్చు 

కోవడం వుంది. కాని అల్లుడిదొట్టు అల్లుడిచే; మామారి చొటు మామ 

గారిదే. నేడు కమ్యూనిష్టులూ, కాంగానువారూ యేలాగో, ఏీరూ వాం 

ఆలాగే గమ్యస్తానం వారకే అయినా సికపట్లకు లోనవుతూ వుంటారు: 

వళహవారు వేదానికి స్మార్తులిచ్చినంత గౌరవాన్నీ యిస్తారు. అనగా యజ్ఞ 
యాగాదులు పిష్టపశువుతో కాకుండా న చేస్తారు. నచ 
భ_ర్హృకలై న స్రీలకు శిరోముండనం త్రీండి. తెళహావారికి యీరెండూ 
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లేవు. యజ్ఞమంటూ యెవరూచేసినట్లు లేదు. కేవల భ_క్తికే పాిధాన్యం 
యిస్తారు. మతక్నర్తయూ, భాపష్యుకర్తయూ అయిన (శ్రీరామానుజులవారు 
'తెళహళే అని వీరు చెపుతారు. వారు వళహావారే ఆని వారంటారు. రామా 

నుజులతరువాత మళ్ళా రామానుజులంతో ఆంతకెక్కు_వో అని వారే కాక 

యితరమతస్థులు కా డా విశ్వాసించదగిన వేదాంతదేశికులు వళహలే- మహో 

కవీ యాగకరా అయిన వేంకటాధ్యరి వశహే. తెళహాలు (ద్రావిడ వేదాని 

కిచ్చినంత గౌరవం బుగ్యజురాదెి వేదాల కివ్వరు. వశహలు యించు 

మించు బుగ్యజురాదులవిషయంలో స్మార్తులే కాని (ద్రావిడవేదాన్నికూడా 

గౌరవిస్తారు. చెషితులకు కన్నడం రాకపోవడం గౌరవభంజకమెన్లై 

వీరికి అజవం రాకపోవడంకూడా డిటో. వీధిలో దేశభాష మాట్లాడినా 
యింట్లో లేదా వంటయింట్లో నేనా అజఅవం మాట్లాడేవారు చాలా పి స్త 

యునవారుగా ఆంగికరింపజణజడతారు. దీనిక్కా రణం భగవత్కా_లకేపానికి 

వువయోగవడే తాత్విక గంథం (ఉపనిషత్సారం యావత్తూ ఆళ్వారులు 

ఆఅఅవంలో అనువదించడ మే. యెన్ని వేదాలువచ్చినా నాలుగు పాశురా 

వలెనా రాకపోతే ఆ వ్యక్తికి, గౌరవం లేదన్నమా పే. వేదం వచ్చినవారు 

వళహలలో నూటికొకరేనా ఉంటారు గాని తెళహలలలో వుంటారో ? 

తేదో 2 పు_స్తకాసేకే. దివ్యదేశాలలో స్వ_స్తికి వుపయోగించేది దాం9విడ 

వేదమే కాని, బుగ్యజురాదికం కాదు. వారు స్వమతేతరులయిన 

అదైె్వ్రతులను దివ్య దేశాలలో చాలా నికృష్టగా చూస్తారు. ఏరు కూడా 

వారిని అ దేవిధ౦ గా చూడాలనుకున్నా వారు వీరికి చిక్కారు. 

వారు శివాలయంలోకి యెన్నడూ రానే రారని వా9యనక్క_అలెదు. వీరు 

మానవులందజీసీ తరింపజేయడానికి అవతరించినట్లు విశ్వసించ డానికిశిష్య 

సంచారమే సాక్ష్య మిస్తుంది గాని, అది నానాటికి యేదో విధంగా పరిణ 

మించి [పకృకం కొనవూపిరితో కూడా వుందనడానికి ధైర్యంలేదు. అదై్వ 

తులకన్నా CK తులక న్నా ప్ నివమ్నుజాతులకు తరణోపాయం 

చూపడంలో వుదారులు. ఆళ్వారులలో కొండు అంత్యజూ లే వున్నారు. 

వీరిలో యతీశ్వరు లున్నారు. (రామానుజులవారు యతిరాజులే కదా 2) 
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కః లో చి డ్ ధి ae ళు ఇ హలా కాని, అదె ఏత సన్న్యాసానిక, ఏది సనా *సానివ్ యొతాం పెటు గా 
రు న నా చిం 

వుంటుంది. యితరమతసులు (సా ఎ రులు వగరాా చమన ర ర స 

శ 
~~ ఆ శ జ్ జర జ ఇ లాటి అలి 

కతకు లొంగి మాఃజినొ, వీరయిమ్మారం మురచివ్నోలింరా పరత్యజింవ లవ,ంపి 

య ఆక డై చార్ ఇ Res | జల ఖా చాలా అభినందనీయం. కాొఫింగువగి రాలు ఏరితో సూటి ఏఏ మందికి 
. ( 

రిం "వీ ఇచ ఆన ఇవే. ఈ * ఖ్న గో గౌ గా? os: గ అవన చెప్పవచ్చు. పాండితాంన్ని జఎషంబజవ౨వ భూపెంచపం అరె. అలం 

టు యితరులకు తెలియగు ఉఆంయను. యిదతుంచాొ నాండి“ంం వానా 
లా 

జో గా cr జ” నాయ ఇకో Cn గ్ 

కొద్ది వేషం తెగ్గంతూంది వెదిచో చమూ యాచవ్చయుంటి. 

ల్ 

(శ్రామాన్ హరతు. చె 
MORAN or) 

a) తో Cha శ జ శో wm 

గాగ లయ్యరాడో ల Wr IIH 
స్ో 

భే ల శాన జ్ మమా ఆప్ట శ ళో బొ స ఈ న ఈ బే సంస్థానానివి ఆయీ కారిణం ఇతని జళాచదని వూ సరద చుటు. ౮ 

శ Cn 

TOY so చెళ్ళడబుూ, ద్వారం వాటిన పె్పము 

బాగా చెళ్ళుడమూ సభతో వా సంంత చ్నిరాసలియిటి కరాచ్య్బుందపిల 

ఆచారం. మవారాజావారు సచాటీ మర్యాదకు అంగరతలచారుగాని దక్కిన 

శో, జ అని అ ఈ నే శ్ దానికి అంగీకరించరేడు. రాదణం యుమిటం పీ : అది జాం ఆపానపంతిచు 
ఓల 

ఇ స ద" మస నత క ఉద్య హ్ © శ తక 5 కళ మాద గా లో క అప్ ఆలా sa 
చుం ఉక అరా చది దం స్నా. ELT Tew నే యు CG bid పౌ ఆలీ గ భం. షె. 

గె 

రామనాొాదు (ఈ ౭ీర్నత బా పురందడలు రుడాతరు7ూారతు... మంరూోచాటా 

ఈ. జో నా ణ్ అ న we /' wml? కాట్ 

లాయరు మ్చి ఈ అ టిని yrs రా (అం, cao బత నా త్ టట! ఆలీ 

tal 

విధంగా కనపడతాయి. యించుదుంచు౫ి తెరాగలకు ఒంబంధించిన వరా? 
అ 

దలవం౭టిచే యివి. యిప్పుడు దొగితుదిలు వ్య వమరాడా I జ క జ 
తు 

తగులుస్తూ వున్నాం. ఆలా తగల్చ్బక పోతేనో ౭ “ డిఫర్మషర్ ” డాఖ 

లయిందన్న మాసే. 

యదో స్వల్పంగా వాంయడానికె ఆరంభించి అవాంతర సందర్భాల 

వల్ల కొంత పెరిగి పద దయింది. రన్నో సంగతి సందరాాలు ఒదుంనౌ 
ద్ ఓ 

వా్శయవలసినవి వున్నాయిగాని వోపిక లేక యింతతో ముగిస్తున్నాను. 
అవ 04 



యెసిమావల కడువు తేలిక పడ్లభేే 
లా ఉక చిం 

సనమావల్లయిల్త్లుతేతికపడుతుంది 

సినిమా పేరు వినబడడం (పారంభమె మూడు పుష్కరాలు దాటటం 

చనురుంటాను. అంతకు పూర్వం యివి లేకపోలేనముగాని ““తోలుబొమ్మలు” 

అనే పేరుతో వున్నాయి. 10 గాని, 5 గాని రూపాయిలి స్తై రామాయణ మో? 

భారతమో ? (అంతా కాదు పిధానభాగం వినికి చేసేవారు. వొంకున్టు 

బళ్లు తుట్టతుదకు మోటూర్లుగా మాజినప్రే నాగరికత హెచ్చిన కొలదిని 

'ఆ తోలుబొమ్మలు యోవిధంగా ౬ అంకే “సినీ మాల ”గా మాజిపోయి 

లోకానికి ఉపకారమో, అపకారమో చేస్తూన్నాయి. మొట్టమొదట పసి 

నమైన పట్నాలలో యేవొశటో వుండేది పుదర్శించే హాలు ; అప్పటికి 
వట్టిబౌమ్మలే కనబడేవి అభినయంకూడా కనపడేది. వాక్కు_లేదు. అందుచె 

యింతగా జను విరగబడేవారుకారు. చిన్నతనంతో నేను “తోలు బొ మ్మ 
లాట లు” చాలా చూచినవాక్డో అవడంచేత “అడే యిది” అనే ఉపడొ 

బుద్ధి కలగడంచేత ఆయీ ఆటకు వెళ్ళడమందు యిచ్చకలిగిం దెకాదు. ఆ 

స్టితిలో యెవరో బలవంత పెట్టి తీసుకు వెళ్ళి కూర్చో పెట్టడం జరిగిందిగాని, 
నాకేమీ విశేషించి గౌరవం కలగలేదు. తరువాత చాలారోజులకు అనగా 

యిప్పటికి సమారు పన్నాండేండ్లనాడు, (కొత్తగా మాట్లాడేసినీమా 
వచ్చిందనిచెప్పి ఆసినిమా యజమానిగారు నన్ను బలవంతంచేసి తీసుకు 

వెళ్ళి రూర్చోపెబ్దడం జరిగింది. కాని నాకేమోగాని విశేషావరం కలుగనే 

లేవమ.యామహా పవంచంలో సర్వులూ భార్యలతో (ఘమయోమాకూడా త్యజించి) 

పిల్లలతో పిల్లులకోకూడా (కొందయు యింటికి తాళం పెట్టికూడా అన్నమాట 

వెళ్ళిచూచి ఆదరిస్తూవుంకే నా జోటికి దానియందు ఆదరం కలక్క_పోతే 

ఆది గణజియంకాద్దు. కాని అంతోయింతో ఏిద్యాపవేశం వున్న నన్ను 

ఆయీ సినీమా యెందుకు ఆకర్షించ లేక పోయిందో 7౭ సుంత విచార్యం 

ఆన స్య హః దిన్నియిలా వుంచుదాం. ఆ యో విషయంలో నేను కని 

పెటింది కొత్తవిషయం వొకటి వుంది, యొప్పటికప్పుడు యేవో క్రొత్త 
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నాటకం కల్పించడమనేది సామాన్యంకాదు. యిప్బటిక్ Sy వలదొచేనా 

కల్పింపబడి వు_టాయి యూబదాపతునాటకాలు. రోజు 18 మూడు ఆలు. 

ష్ 7 | 
సక కట్న 1 కి పడి సినిమాశాలలు వున్నా ఆన్నింట; ఆన్నిఆటలరి 

సవ Wy ఏను?” వెతచుతూనే వ బు తె కాటు దొరక సమృద్దిగా ఆడియన్సు” వెతుతూనె వున్నారు. పైగా టిక్కాట్టు చొరక్క. 

తిరిగివచ్చేస9జ కనపడడం చేత యూోోనివిమాల గౌరవాన్ని" వారబరుస్తూ 

తో అన్యా ఆబ్బ తా జ్య ల్సి అ అంగి అధ వా వుంది. కృష్ణా పథతిక యెంతో ఆవశ్యుకయెన విషయయైత వ్య ప్రచురించ 
రి Cl Oe తు brad 

దని వినడం. ఆయీ విషయం అఅచుగా ఆ హాతిక (ప్రచురించి విమర్శనూ 

వుంటుంది. అట్టి విచ్విరమైన విషయంలో నాకేమో బుద్ది వగలుకోన దు, 

మా చిరంజీవులు అషైువప్పుడు దిని పా9శస్వాన్ని గూర్చి ఒంసంగించి 
శో 

కలో 

వశంలసిసూంటాదు. అుంయనాన నా బుద్ది సా నయనాల న సరు ఇలా 

క క లువురు స్రీలకు (ఆటపాటల ఎయ్బన్నవారివన్నమాట్స పురుుులకు వల 

తంగా ధనం పంచిపెడుతూపుంది. యెొందతో దీనివల్ల లాథధం పొందుతూ 
ఆ ఉట్ల bm] అష ఫే i వున్నారు, యింతవఅరు దిన్ని యెవరు గాని రాఎన్నవారు అయ, ఆయినా 

సరే నాబుడ్ది మాజుపుంతలోనే నడుస్తూవుంది. యీ మధ్య యెవలోచెప్వగా 

విన్నాను. 

మా పట్నంలో యింకో సిస్ మాపహోలు వెలుస్తూవృుంది ఆని, ఆమాట 

విన్నప్పుడు నాకీ [కిందివార్యం యెప్పుడో నలధె యేశ్శరు మున్ను విన్నవి 
తాదుకాదు బుద్దిరాజు ఈశ్వరప్పగారు ఆనాటిషతికలో హోస్యుపీధానంగా 

వాసింది జ పికి దగిరింది. ఆవావ్యం యిది. 
చో 

'“వచ్చే వత్సరం మాహూక్ళో యిండో రల్లుదువాణం షెటిస్తారటి”” 

నా బుద్ది వీల్ల విషయంలో యీ విధంగా పుండడాని కేం కారణమో యింకా 
విచార్యమే. అంతో యింతో ధనంకూడా ఆయీ సిసీమారకారణంగా నాక 

వచ్చిందికూడాను. అయినాన చే దిన్ని నామనస్సు ఆజాడించడం జేయు. 

ఆ యా విషయంలో యితరులమాట ఆలా వుండగా కపులతోడేనా నాతో 

యేకీభవించే వారుంటారో వుండరో వోటుకు పెడితే పుస్తకాపేష కనక 

అందుకు సాహాసించేదిలేదు. యావిషయంతో నాబుద్ద్ధి a 
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“వూరంతా వొక్ళతోవా, వులిపికట్టి వొకృతోవా.” అనే సామెతకు 
పథ మాదాహరణంగా నాకే కనపడుతూ వున్నప్పుడు యితరులకు కనపడ 

డంతో ఆశ్చర్యంలే దు. అద్భుతవిషయా లలో విచారి స్తై పరమా మృతం 

"రేడియో కాని సినీమాకాదు. అర్లంలో అంతగా హోలిక లేకపోయినా 

శబ్దంలో “మెనీమాకి” దీనికీ పోలిక కనపడుతుంది. యెనీమావల్ల కడుపు 

తేలిక పడ్డ స్టై దీనివల్ల యిల్లు 'తేలికపడుతుంది. యిలాగంటపే $ యింటికి 

తాళ ౦ పెట్టి యావన్మందీ దినికోనం వెడితే దొంగలు పివేశించి యిట్లు 

గు లచేసినటు కౌన్ వారలు వినవస్తున్నాయి. చొకానొక గృహాను 
య ae) ఆ అవవ యు 

కొడుకు ఆ దొంగలింకా ఇల్లు వదలి వెళ్ళకపూర్వు మే, వచ్చి వాళ్ళతో 

కలియబడి హాతుడె నటు కూడా విన్నాను. అయితే రెలుగాని, విమానం 
యి గా రాం 

గక ర్ యెవరో వాట్లకు (పమాదం వచ్చి హతులై నారన్నంతలో 

ఆపియాకాలే మానుకుంటారా ? కనక అంతమ్మాతంచేత (రూ విషయం 

లోకాదర పాతం కాకపోదు దీనివల్ల పుణ్యపు ుముల చర్మితలేమి, పతి 

వితల చరితిలేమి, చదువురాని పామరులకుకూడా సుళువుగా బోధపడ 

తాయి. కాని సుపిసిద్ద పురాణగా థలు “సిసీమా కవుల” స్వకపోల 

కల్పనలవ ల్ల యేదోవిధంగా మాజశిపోతూ వుండడం శోచనీయం. అది అలా 

వుంచుదడదాం. నుమాకు అయిదాతేండ్లనాడు కాం[గసు మంతులు “మద్య 

పానము” నిషేధించారు. దానికి ముఖ్య పయోజనం, కూలీ నాలీ చేను 

కొని జీవించేవాచ్ళు యింటో బుళ్ళాం బిడలకు అన్నంలేకుండా తచ్చికొన్న 
లా cs 

కాసా (తాగుడుకింద వినియోగిస్తున్నారు. కనుక దిన్ని నిషేధిస్తే ఆలాటి 
అలలే BT 2) అలానే 

సంసారులు కొంత సుఖిస్తారని చెప్పివున్నారు. పిస్తుతం కీడలే విశేషించి 

దీనికి హోజరయ్యావాళ్ళు. కనక దీన్ని నిషేధిస్తే దానితోపాటు కొంత 

పెదలను సంరక్షించినట్లవుతుం దెమో అని నేననుకుంటాను. యేపళ్లెటూరు 

నుంచే సకుటుంబంగా దీన్ని చూడడానికి వచ్చే నంసారులు చాలా భాగం 

వుంటారు. వారికి బళ్ళు స్వంతంగా వుంటాయి. వాట్లమీద పంయాణం 

చేసారు, వచ్చేది పట్నవాసం కనక ఆవసరం వున్నా వండకపోయినా 

యుదచో సామాను కొంత కొంటారు ఆడవాళ్ళు. సినీమా ఖర్చు కొంచమే 



198 కథలు ...గానలు 

నా గ్గ 

ఆయినా ఆ యూ ఖము దానికి యొన్నె తల్లో తరంపలుపంసప. ఆయా సిటు 
(rw) 

మాలవల “దుర్నీతి” సుసితికన్న మ్రల ఉలి నది. అవాచూవు సాదు 
పటా, వ a we ట్రైల్యొ 

ప్ ~ శ్ ఇఒ జు ల్ల ఫె ల ఇ స చంరసుణ ది మూట మత సక్ ఆఆ రూల్ అ ని సురత తొ దానివన్షా 
ఆల పు. 

ఉఎరద్చకోవలసెంది “దుర్నీతి” ఆఅంచామా అ నుతి ఆఅంచాయలా వెచక 

వాడికి నచ్చిన కన్యకను వరించి తీసురువ సె తండి కరా చెంచముత గం 

ఆపి - 2 లి 3 
దనెనా 2 దానివల రేశతవఫనెనారం. ఆయా మిఎమయమా చెయయ (డూ ా్యాలం 

(అ 

న! 

3 
జాతిని అవమానించిది కనక సాగహోయింది, యి 

గల యే మజామాదియులకో చ్ కవుల నో 
జో జ న్్ 

ల అంశాల 

ఎల్ల ఆచి జన్ శ శ్ లాట్ మ్ / ఈ గ్ అమె ఆయితే మబునాచే నిషేధం అగిచేదే. నాబకరచనలో రనాన్ను థంగిలనే 

ఇం నటీ అన జు జ eg న, జ 

విషయాలు వుంచు, ఆ విషయం తొలగించి రినానునసపంణలగా రథా దిటు 

ర్యా న! wu శ లో ణో కు ఇ కా ఆ క, ణు 

చెయడం సమంజసమని లకడిణ క రలు నిర్వచించాదు. మచ చూవన్ప్చవాగా, 
a) 0 

ఆల నో ౫ తశ గ్ ఇ లో జ్ టి క ww (| 

[(దోణవధ ఘ్వుంల్ 5 ధర్యరాజు “అశ్భఇరాముి ఊహాత” ఆని ఆజషసరాన్నబశి 
ట్య Pe ఎజ్ at « న అబద్దం ఆడివున్నాదు. దీన్ని వున్న్తే ప్రదర్శిా యేతవవలు ఊత్నీరిబములై 

(a ™ ననా ను 

చెడిపోతారు కనర _.*అ౮5ాఫావా మ క నత స ల అం నటు ప 
స్ట] చే న న జో 

న ఆ త్ న్ జు | వావ్ అ గ ॥ 4% ree మార్పుచెయడం యు రోం. యం. మిసియూరో మూసా మాలు లు ఒవనలొ 
అసల Grad Cra 

శ అ ఖ జు ఖ్ ఆ శ + వట ee 

టమితావు. “పోతన్నగారు” అవఫిమానవాటి, అయాచిచననదము, గరా దాపున 

Ca 

he 

కుడు, గశ్రీరామభయ్తోడదు ఆని మ్మారమే కని పరంపర చెనుంకోవదం. రిస 

h మాలో “అఆభఖఇండ దాతో అని చితించారు. యిదె సుగుణం అయనా యట్ 
el 

(పతీతి లేకహోవడంచేఆత రుచించదు. యెన్నో రాలా శి వున్నా అము. దితి 

శా శో & శ అక నె నా ఖో లో ఇ నళ న సో Ly చేది తేడ. విబ్హవల్ల చరిత్రవఏజ్ఞ నం పూర్తిగా తబ్బిబ్బదుతూ అంచె. అన్నిట 

కన్నా "మొగుడుతో చెప్పకుండా పెండ్రామా పిల్లలూ రంగ్ రాలేని 

ళీ అనై త ఆమో ॥ i 

మవోజరవడమ చేది ఆర్యుల కుటుంబాలకు బొత్తిగా రచింఇదిరాయు. ss (1 
స్వాతం(త్యిం” దినివల్ల పూర్తిగా వ్యాపిస్తూ వుంది తగన నాశ్వ్యా 

చార వాసన వంటబట్టిన వారికి లది బాగా రుచించినా ముదుసలి తావల వవ 

యేదో వెగటుగానే కనపడుతుంది. ““'విడియాకులు" వగయిరా గూ 

చారాలు అచిరకాలంతో రానై వున్నాయి కనక, దానికియిది “యిన్ లత” 

సూలుగా హీణమించుననడానికి నాకులేశమూ సంశయము కనవపవడంతేమ. 



యెనీమావల్ల కడుపు తేలికపడ్డశ్చే సినీమావల యిలు తేలికపడుతుంది [99 
3 లా cc? 

యేవిధంచేత చూచినా సామాన్యగృహస్టుల జీవనం చాలా దుర్భరంగా మాల 

డానికి నూతననాగరికత కారణంగా కనపడుతూవుంది. (పతివృ తికీ అడ్డంకి 

కర్లింది. తుదకు కొరంచేసుకొని జీవించే జాతికకూడా అడ్డంకి అనగా కుద 

దానికి విశ్వామిత సృష్టి యేర్పడింది చిత్రంగా (ప్రఎంచం మారిపోయింది. 

పితీది మనకి' అలవా టయేవజకూ తేలికధరలో యెర్పడుతుంది. అందు. 

లోకి తియ్యనీటి చేసలాగు అలవాబుపడతాం. తరవాత దాని వెల యెంత 

పెంచినా దాన్ని మనం మానలేం. దీనికి యెన్నో వదాహరణాలు చూప 

వచ్చు. పోస్టుకార్తు చూచుకోండి గి పెసలు మొదటవుండేది. యిపుడు 

మూడురెట్లు పెరిగింది. తుదకు మూడు రూపాయలదాలకా పెరిగినా దాన్ని 

మానచేము. యూ కార్డులు లేనికాలం మనం యెజగం. కాని మన తాత 

ము త్తాతలెలుగుదురు. వారు తాటాకులతో యే కష్టించి గ9ంథాలు వాిిసుకొని 

చదువుకాని మహాపండితులె నారు. 

పుస్తకేషు చ యావిద్యా” అన్న యోగం మనకు పట్టింది. వారి 
పాండిత్యమో ? “వాచోవిధేయం” పైపై మెజయుంగులు చూచి (భమించే 
వారికి సమాధానం చెప్పలేంగాని ఆ వెనుకటికాలం మళ్శ్ళావ స్తై చూడా 

మనుకొనే నాబోటి” చేదస్తులు కః అక్క. డక్క_డ యింకా వుండకపోరు 

గాని ఆకాలం“భదముగలనాటి రోజు లింకరా వింకరా వి(కరావు నెచ్చెలి!” 

మ. ఆన. మానింపక కల్పనారుచుల పె నాసల్ పిసాళించు నెమ్మనమున్. 

తింప్పుట పెద్దపెద్దలకే వశముకాదు. అట్టిస్టితిలో సామాన్యులను 

గూర్చి చెప్పేదేమిటి. యేదో “సెసిమాను'""గూర్చ్ వాంప్తూ చాలాదూరం 

వచ్చాం, యెందుచేతో యిది నన్ను ఆకర్షించిండికాడు. కారణం గోచరించ 

లేదు. బహుశ; వార్షక్య మొ అనుకుంటాను. 

క. కూరిమి విరిగిన సత్నిపె 

నేరమి దోంచుగతి విషయ నిస్ఫృహమతి మె 

కోరిక లుడిగినవానికి 

నూరక విశ్వమ్ము పెని నొల్లమి వుట్టున్ . 

(కవికర్ణరసాయనము __ స్వస్తి 
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పూర్వకాలంరో కణవులు వచ్చాయం పే వాట్లకు కారణం వర్ణాలు 
కురవకపోవడం అనుకొని వారుణ జపాలు చేయించడమూ, సహప9ంఘటాధి 

లాం వ్. 

చేకాలు చేయించడమూ యిీారీతిగా రాజులు ఆరోజుల్లో దె వాన్ని నమ్మి 
లతా 

GE 
దేవతారాధనలు చేసి ఆ వుపద్ళవాన్ని తొలగించుపుగేవాతు...విరాటక పర్వం 

యేకదీక్షగా ఉదయంస్నానం చేసుకుని పారాయణ ఇయడందూడా వక్షాన్ని 

కురిపించేది. 

ఖే wr ww శ అచ 
నా విద్యార్తిచశలో కిర్హంష రో మరా బదుల గౌరతా అరం కా ఆంంలనా అ 

లీ 

వార్షికానికి వెళ్ళినప్పుడు 8 సమత గా హా 

వనక. నన్ జ థ్ 

పంత సు తం మీ శిష్యులలో యవదింనా టచెకరిని చలంటసలనసిలదని 

(ne) 
tp QO అ cE 30 యే & గ క సై. { 

కోరితే విద్యార్లులలో అల్లులలో వన న్న నను పంపించారు గ 

గారు. చెజువువొ ద్దున అకార్యున్ పారాయణ చేసటప్ప కట. Te 

గాని వొక తత చినునలు వెంటనే (తిడితే గుద్రినటు) వద్రాయి. 
యదనంతరన్యాయంచేత ఆ వర్షం నా పారాయణ భరితంగా కూరి 

గృహ హాస్థులు కావించి నన్ను సత్కరించారు. 

నేను యేడెనిమిదేళ్ళ వయస్సులో వుండగా చొర కబఒుపుసుచ్చింది. 
దాన్నే ధాత యీశ్వర కజుపుగా ఇప్పుదు మనవాళ్ళు చెప్పుుుంటాము. 

రు. |! టికి పదిమానికలు అంతే పదిసర్తువిల్యుం ఇచ్చేవారు. ఆ కాలానివచే 
పెద్ద కటువు. కాలం బాగుందు రు. 1కి అయిచదూ ఆమో రరంచామ టియు 

యిచ్చే ధర్మకాలంగదా అది ? పంట ౨ ప్రరించి పండేబట్ల ట్రయితే ఏడి 

ధాన్యం అక్క_డే ముక్కిపోయే రోజులు అవి. నుమూరు ఫ్ ఖ్ 
ct మాతాలూకు కొనెవాళ్ళు లేక నుసికావడం నా చిన్నతనంలో Boss 

చును.బందరులో సూ్కూూలువండితుడుగా వుండేరోజులతో వేపంగ సెలప్తుఅకన 

గుడివాడమీదుగా నూజివీడురై లు స్టేషనుకు ((అప్బటికింరా బందచిరురైలు 
భా డం pa 

తయారు కాలేదు పొియాజంచేస్తూ చోరభయంచేత యేవూరుచగ్గజు పొప్టై 

గుంకితే ఆ వూశ్ళోనే మకాం చేయపలసివచ్చేది. కానుమోలు వగయిరా 
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వూన్ళకొన్ని ఆరోద్దున తగిలేవి. అక్కడ వంటచేసుకోవలసివచ్చెది. 

మజ్జిగ కొనుక్కోవడానికి సంసారుల వీధికి వెడితే అమ్మకానికి డొౌరికేదే 

కాదు. కావలి స్టే వూరికే పోసామనేవారు ఆ సంసారుల ఆడవాళ్ల 

ఆ వూళ్ళస్నీ యీాకజువు రాకకు పూర్వమే మాజిపోయాయి. యిప్పుడు 

చెప్పనే ఆక్క_అనేదు. కొంటు రైతు గృహస్థులు రై లుస్టేషనుల దగ్గజికి 

తమ నౌకర్తద్వారా మంచి మజ్జిగ దాహానికి పుణ్యంకోసం సమీప స్టేషను 

లకు పంపడం వుండేది. యివన్నీ యీ యుద్దపు కటువుకు పూర్ణమే 

అంతరించాయి. మనకి కజువంటూ రావడం యే యాభై యేళ్ళకో లేక 

పోలేదుగాని దాని క్కా_రణం వర్ణాభావమే. 

పురాణాల్లో ద్వాదళశవర్షక్షిమాలు వినపడతాయి. గౌెతమమహాక్షి 

ఆలాటి కామాన్ని గాయత్రీ మంత్రజపం మూలంగా జయించి తన ఆశ9) 

మాన్ని తంజావూరు సతింగా మార్చినట్టు దేవీభాగవతంలో వుంది. 

నివారణ యేలాజరిగినా రావడాని క్కారణం వర్షాభావమే.వొకటి రెండేళ్లు 

పుష్కలంగా వర్షాలు లేక పంట బాగా పండకపోయినా మన మాతృ దేశం 

తన బిడ్డల్ని పోషించుకోగలదుగాని (బహ్మారాతసిలాగ మన పాలిటికి 

రైలువచ్చి పట్టుకుంది. అయితే రైలువల్ల యెన్నో సదుపాయా లున్నా 

యిగదా ? అది లేకపోతే బతకడం యెలాగ అంటారేమో? అది లేని 

రోజుల్లో బతికినవాశ్ళే మన తాత ముత్తాతలు. అదెకాదు-తుదకు సిగరెట్టు 

లేదా; సబ్బులు లేదా: టీ, ఇంకా యె కెటా9లు యేవీ లేకపోయినా మన 

బతుకు పు స్తకాపేకే. మన తండు%లలో సలునముంది ఆ౭౩లు యొజుగని 

వాళ్ళే. యెంత వర్షం కురిసినా యెంత పంట పండినా ఆ బంహ్మరాకేసి 

యెక్క_డికో పట్రుకుపోయి మాయం చేస్తుంది. అందుచేత “సాహోెబుకు 

సవారాజ్యం అబ్బినా వీవీకి కుట్టుకాడలే”” అనే సామెతకు మనం గుణీ 

కావలసిందే. 

పూర్వపు కణువన్త్లావొక్క_ బియ్యానికి మాత్రమే. కట్టుకోవడానికి 

గుడ్డలు లేవని విన్నట్టులేమ. యింకా అపరాలు లేకపోవడమూలేదు. 

పాశ్నాత్య నాగరికత బాగా వ్యా ప్రిలోకివచ్చి యాభై యేళ్ళకంతె ఎక్కువ 
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కాలెదు. కరిమంగా దెళం యవిభంగా తయారయిందంకే ? సరితా 

hy న్ శ అ అడి న ఖం ష్. (1) కాళ్ళవున్న కుంటివాళ్ళూ, (2) కళ్లువున్న గుదడ్రవాళ్శ్ళా యీవింంగా 

తయారయింది. సావిట్లోనుంచి వంటయింట్రోకి రసల పోపలసివ 

వైకిలు వుండవలసిండేకడా ? అయితే ము కిళ్ళుం మోటార్లు ee oy 

యం[తాలవల్ల వున్న లాభాలు వదరిపెటి యేదో స్వల్పచోహాన్ని బయట 
వ్ యు చం! మా 

"పెట్టడము న్యాయమా ne అంటీ వినండి ! 

లాథాలు ప్రత్యక్షంగా కనపడుతూవుం పే చేను డే 

లౌకికంగా సంచరించే టీచరు పగయిరాలకే కాదు -- పరాటూక్ళలో మల 
పము ఉమ: మేలులు 

కాపర్తుకూడా నె కిలుతోనే నడకసాగిస్తూ వున్నారు. ఆబఖరుతత 
చ్ాల యూ అలానా 

పురోహితులు వట్నాలలో దీనిద్వారా యెక్కు వలాభం (తహసీర్ డారీ 

జీతం పొందుతూన్నారు; యయిగుదునసు. నాని ఆయీ సాధనాలు పువ 

కారంకంటు ఆపకారాన్ని యెక్కు_వచేసినట్టు కనపడుతూ పుందంటాను. 

నేడో, రేపో ___ మన భారతదేశం తామడేవవకు గుటీరావలసి రావడం 

ఆయీ సాధనాలలో 'రెలుమూలాగన్నే ఆని తోస్తుంది, డని బారినుండి 

తప్పించుకోడానికి కొందలు చెప్పే హహపాయటల ముఖ్యంగా నంతాగు 

నిరోధము. ఆ వుపాయము చెప్పినవారు పాళ్చాత్యుల. ఆ వపాయము 
అలో ఈ జభ అ “ te గ ఇ వల్ల పుట్టబోయే సంఖ్య తగ్గుతుంది. కాని యిప్పుటి చె పుట్రిన వాళ్ళగతే 

లాగ ? 3 తులకు నాలుగు డబ్బులు కనపడడ మే కావలసింది. యావుకార్హవం 

వర్తక లాభమే రావలసింది. యింకో విశేషం: వీరికి రేపు రూడులేక 

చచ్చేవాళ్ళలో మనంకూడా థాగస్వాములం కావలసి వస్తుందినే వివేచన 

వున్నప్తే లేదు. రెతు తనమటుకు నిలవచేనుకుంటాడే ఆందాం. త 
భు యా ర్ం 

అ ఇ జ అజ వు అవ న చుట్టుపట్ల కొంపలో వాళ్ళకు డబ్బుక్క్కూడా పదార్ధం దొరక నప్పుడు 

ఆ నంసారిని వీళ్ళు మెక్కు-నిస్తారా * అఆఅందుదేత వెల భాచ్చుగా ఆమ్మ 

అగ m= (a ఇక్షు లం, స్ శే త్ను ఖో భో 4 అట్ల 
పద్ధతి ననా రైతులు షావుక రకు యివషక తమ my లోనే నిలఇచే సై 

2 ne “a భక కూగుంటుందిగాని ఆట్టివివేకం నైతులకు వున్నట్టు లేదు. ఆందుకే (పభుత్వం 

కలుగజేనుకోవడంగాని, లేకపోతే యీ వరిశగిమ పిభుత్వానికి తగిలేది 
కాదు. ఆయితే సాక్షాత్తుగా పెద్ద అధికారు అవాంతరంగా జరిగ మోసాలు 

ల్ 
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కని పెట్టడానికి అవకాశం వుండదు. యెన్నో మోసాలు జరుగుతాయాసి 

మాత9ం వాదికి తెలును, అక్కడికి టా మోసగాళ్ళకోనం యేదో ఒక వల 

తయారుచేశారు. ఆ వలవల ఆర్జించిన ఆద్దకులకు నష్టి కలిగినా సామాన్య 
పజ కేంలాభం ? గతంలోవతె కాక యికముండు &్షొమం రాపోతుంది 

అని కని పెట్టి నివారణోపాయాలు వెదుకుతూవున్నారు. వేరుశనగపిండి 

చగ్గఅనుంచి ఆహారానికి వృపయోగించఎలసిందన్నారు. యింటి దొ 

దగ్గఅనుంచీ దున్ని పండించవలసిందన్నారు. తినగలిగితే గడ్డిక్కూడా 

అభ్యనుజ్ఞు వుంటుందో వుండదో కనుక్కో_వాటి. యేం జరుగుతుందో ? 

ఎదకు జనాభా పెరగడం కారణంగా భావించి సంతానం ఆపవలసిందనే 

వారె వూహ. ఆపాతరమణీయంగా కనపడినా నిన్న మొన్నటి దాకా సరిపడి 
హఠాత్తుగా తన బిడ్డలను పెంచుకొనే శక్తి భారతమాతకు తగ్గిపోవడం 

'ఆనుభవవిరుద్దం కనక దీనికి కారణం రె లుడ్వ్యారా జరిగే యెగుమతు లే 

కాని ఆన్యంకాదు. (ప్రతీదీ ఒకదానికి లాభంగా వుండేది వేతొకదానికి నష్టిని 

కలిగించడంసహాజం. *బాబుకుపెళ్ళి అయిందని సంతోషి స్తే సవతితల్లిధావ 

డానికి విచారించవలసే వస్తుంది.” 

లోకం యావత్తు తియ్యసీటికి చేవల మాదిరిని పాళ్చాత్యనాగరి 
కతకు అలవాటు పడింది. కుంకుడుకాయలు వాడకం తగ్గింది. ఆ స్థానంలో 

చాలాభాగం సబ్బు పివేశించింది. చలివణాం నాగరిక కుటుంబాల్లోనే 
ఎ ద్ద భాం 

కాదు కూలీనాలీ చేసుకునే నిమ్నుజాతుల కుటుంబాల్లోనూ నూటికి తొం్టఖె 
పాళ్ళు లోపించింది. ఆ స్థానానికి కాఫీ చేదా, టీ ఆదేశంగా (మవేశించింది. 

మెలకావు కురిలదగిరనుంచీ పొగాకు చుట్ట కాల్చడానికి బదులు సిగరెట్లు 
చయం క్తి (0 ౧౧ 

వ్యాపించాయి. ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. సాలుకు పాతికో ముప్పయో రూవా 

యలు వ్యయించి యే దినపతిికనో తెప్పించుకుంకపే దానిలో చెరిసగం, 

సిగరెట ఆశ్యరైజుమెంటో, లేదా సబ్బు ఆఅ క రజామెంటో తప్పు యితరం 
న. శ ౨ఎ రై 

రు. చూచి యువకులు ఆనం 

దిసారు. అందుకుగా (వాసిన మాటలకు అదం తెలుసు౦ది. కాని 
OT ae) 

మొగ్గరటిదానిలో వుండే చొమ్ములకు, అరం మాహేోటకు గోచరించదు. 
౧౧ డు హా 

కనపడదు. సబ్బుదానిలో తారలు కనపడతా 
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'రేషనింగు బియ్యానికి పెడుతున్నారు గాని సిగరెట్లకు పెడుతూవున్నట్టు 
లేదు. దారిిడ్య కారణంచేతనూ కరువు చేతనూ ఆరోజు కడుపును అన్నం 
లేకపోయినా సినిమా ఖర్చు తప్పదు. గాందిగారు రాట్నం వొడుకో..క 

డాన్ని బోధిస్తారుగాని సినిమాఖర్చు తగ్గించుకోండని గాని సిగ రెట్లుమానం 

డని కాని బోధించరు. ఆంతమాత9ఎ చేత మహాచ్యునికి ఆయా మర్వ్య 

యాలిష్టమనికాదు. ఆయన బోధించే పషయాలన్నీ సంసారుల శరమ 

స్పుకు వుపకరించేవే కాని విగేదెవ్యరు ౩? అందులోనల్లా వొక అస్పృ 
శ్యతనుగూర్చిన బోధ మాత*మే అమల్లో పెడతారని లోస్తోంచ. యిందు 

చేతంమేః దానికి చేతిడజ్బువదలదు కనుక, భగవంతుడవతరించి బోధించినా 

యీ దేశానికి మంచిరోజు లున్నట్టు తోచదు. 

చయెుొదటి యుడ్డానంతెరం ఫాన్సుడెశంలో అానాథణా తగ్నించచే కార 

ము చేత, దాన్ని పూర్తిచేయడానికి ఆడ వా కందటూరా సంతానం (బవిథంగా 

నేనాసరే) కనితీరవలసించే అని శాసనం చేశారు. పావలణ? అంతికుమున్ను 

ట్ట తివ్యా పిన్నీ ధద్య్మవె ద్యముస్నూ కా బంహ్మచారిణులు (నన్సు దేశాల 

dA దలిపోనేనాపోవాలి. లేదా సంతానమేసాకనాలి. అనిచెప్తునున్నారు. 

శో అనై ఇగ ~ జే | శాన్ an ండదోటు త్రీలు కేవలం గాడుతాళ్ళుగాం సృవింపబడరారు. ఆబరకుల3 
hes 

గ్ 9 ట్ట తీకం వుండిన్న్ ఆబాపతు అలు “పద్మప్మతమివాంభసా” అన్న గీతా 
న 

వాక్యానికి వుదాహారణంగా వుంటారు. యూలాటి రయివులుకోటి వచ్చినా 

వాళ్ళ భర్తలకు చిక్కు-చేదు. యెప్పటికీ లింగ్రింగడే గదా ౭ ఆ శాసనం 
ఆ స్త్రీలపట్ల యేలా అమలు జరిగిందో తెలుసుకోలేదు. 

€ 

మన భరతఖండంలో యే యే ఆచారాలు హమయంగా మనం ధావి 

సావె = అవసరమయితే అవన్నీ యూరపఫప్పఖండం నిరాఖమభూటంగా ఆమో 

దిస్తుంది. ఆఖండవాసులతో యీ ఖండవాసులు దేనికి పోతీచేసి నెగ్గలేరు- 

యీ ఖండం యెప్పటి కేనా బాగుపడాలంకు వారి నాగరికతకు వొెతదజ్ఞ్రఎ 

సెట్టి వ_ర్తించడ మే మార్గం. ఆయోమాటకు యితర లోకులమాటల్లా 

వుండగా యింట్లో పెళ్ళాంబిడ్డలే చెవి వొగ్గరు. వారు మనకు _ స్వరాజ్యం 

యిచ్చి యేలుకోండని దూరంగా కూర్చున్నా -వారినాగరికత మనమీవ 
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ఆనుగ౦౨హించి దూరంగా తొలగతేనే తప్ప మనం బాగుపడం, వారికి 

నామకః మతమంటూ వున్నప్పటికీ క్షణంతో వాదు దాన్ని త్య జినారు, 

ఆచారవ్యవహారాలలో ఉత్తర(ధ్రువానికీ దక్షిణ (ధువానికీ వున్నంతదూరంగా 
పెకి కనపడినా మనతోపాటు మతవిశ్వాస౨ కలవాళ్ళు మహామ్మదీయులే. 
నిన్న మొన్నటిదాకా రష్యాలో దేవుడు లేడు; నేడు మళ్ళా వున్నాడని విన 
వన్తూవుంది. యెల్లుండి మళ్ళాఉండడు. ఆవలెల్లుండి వుంటాడు. “*మదధీనా 
తవస్రైతిః"”ఆని ఎవరో ఆచార్యపురుషులు దేవుణ్ణిగురించి-అన్నారంటారుగాని 
అది యూరపుఖండంలో చాలా కాలంనాడే అమలుజర గడానికి ఆరంఖిం. 

చింది. క5"న్నాళ్ళు మస్సోలినీ దేవుడు, అంతకంసేకూడా సపెద్రదేవుడు.... 
హిట్లరు. గుట్టిపు జతటా్య వాడు బాగా నడిచే తన గుజ్రాన్ని హిట్లరు పదం 

తోటి వాడేవాడు. మీసాన్నిగుజించి చెప్పేదేమిటి ? హిట్లరు ఆంతరించినా 
ఆ మిసాలు కనబడుతూ వున్నంతకాలం అతడు వున్న పై. నాజీజం 

నశించినా ఆ మీసం నశించదు. యే కాలంలోనూ నేటి భారతీయులవంటి 

పంజలు వున్నట్టు (గంథ దృష్టాంతం కనపడదు. ఆడవాళ్ళ నాగరికత 

యిన్ని చెల్టితఅలలువేసిండో : వేసింది. యిప్పటికి సుమారు యిరవై యేళ్ళు 

నాడు “యజ్ఞోపవీతం లుజ మెక్కు_ జందెం” దద్గితికివచ్చి రవిక గొరవం 

నిల్చింది. యిది యేదేశాన్నుంచి రవాణా అయిందోగాని పాశ్చాత్య నాగరి 

కతబాపతుకాదు. వారిది చలిదేశం. వాొంటినిండా బట్టలేనిదే బతకలేరు. 
కలవునుగూర్చి వాంసపూ మాజుపుంతలోపడ్డాం. 

ధాన్యం పుష్కలంగా మనకు పండినా అన్ని ఖండాలూ పండి తే 

తప్ప మనకు కలువు తగ్గదు. వర్షాభావంచేత ధాన్యం వగయిరాలు పండ 
తేదుకనక వాటివెల హెాచ్చిందనుకుందాం. తోళ్ళవెల యెందుకు మాచ్చాలి? 

సినిమా టిక్కట్రువెల యందుకు హెచ్చాలి ? నల్ల మందువెల యెందుకం 

హెచ్చాలి? భోగంమేళాల  వెలదగ్గిరనుంచీ హెచ్చడానికి ధాన్యంవెల 
హెచ్చడమేనా కారణం ? యేమో దీనిలో కొంత “వేలాంవెల్టి” వుండితీరు 

తుంది. మంగలి బుట్లగొొఅుగడానికి చార్జి హాచ్చించడంవంటిడేనా సిసిమా 

టిక్కె_ట్లు కు వెల పంచడం, వాడికి ఆ డబ్బులతో బయ్యంకొనుక్కు_ం౦కేనే 
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అక కాని పొయికిందకి పొయిమీదకి పదారం దొరకదు. సినీమావారికి మెక కవ 
by 

ధనం వుండడమేకదా యీ వ్యాపారం ఆరంధించడానిడి ఊొరణంం. ఊరే 

అల క అన, జాసి భ్ యో ధాన్యపుకటు వేం బకాధిసనుంది ? యూ కజపురోజుల్హ్లా బియ్యానికి 
PRUNE 2) 

'పెట్రిన రేషనింగు సిసీమాలకుకూడా పెడితే కొంత వీవలపిలలక కాడు 

అర్ర్హాకలిగానేనా దొరకేదేమో ? 

“కవు దరి్శిద మాబికము-3 నొకప్పుడు” అన్నటు యిప్పటి 

కొలువుకు సిస్ మాల పీశహాడా సంపా పించింది. వెవపేమిటి? గృహా 

సుల బీపితం యెన్ని విధాల దుర్భరం కావారో అన్నివిధాలా దుర్భరంగా 

తయారయింది. కటువు తగ్గేదాకా సంఠతాననిరోధం ఆమల్లోపెటినా రరవాత 
మళ్ళా కంటాడుగదా ? ఆలా కనశంలో ఆడపిల్లల్ని కన్నటంబలే పెళ్ళి 

డుక్కి_ కట్నం పన్ను చెల్లించతేత చస్తాడు 

దానికి కంటో)లు గవర్న మెంటు పెట్టకపోయినా గృహా పెట్టుకో 
వాలి. యెవ్వడూ ఆచరణలో పెట్టడంతేచుగాని బుషులు చర్కుసికటుడాటు 
యూ విషయంలో దేషనింగును మించినగాన్ని చేసే వున్నారు. ఆరీఏగా 

దంపకులు ప్రవర్తి ము తప్పక ఆయీ బాధలో చాలావణకు ఉగుతుంది. 
యొన్నోని షే చణాలు ధర్మ శాస్తా9త్లో వున్నాయి. యేంలాఖం ? ఆచరిలబేవాళ్లు 

ఆఅ(గవర్థాలలో నే కనవడరు. నిమ్న డాతులే కొంతమెరుగు. ఆంంకంమేకాడా 
చతుష్పాద జంతువులు మెలిగ, వాట్లకం'టె జానాసి Is అబు వర్వ. వు 

అనుకోవడ మేకాని, సంతానం కనడంలో వాట్ల ee ఆఅథధినలవంయ + 
వొక్క రమ్యా తప్ప యితర ఖండాలలో లేదా యితర దేశాలలో జగాణా 
హెచ్చి వొకళ్ళు వేతాకళ్ళ డేశాన్ని ఆకిమించడానికి యత్నిండమూ, 
తద్ద్వారా ర_కపాతమూ, తనూలకంగా కామమూ వస్తూన్నట్టు యీావాలలలో 
స్పష్టమవుతోంది. కోట్లకొలది జనం చచ్చినప్పుడు, యుద్దానికి పూర్వం 
సమృద్ధిగా సరిపోయే పంట యిటీవల మిగలవలసింది, న్ రాద తల 
కత. పరిణమించింది. కొన్ని దేశాలు యుద్రకారణంగా ఆనకట్టలువగె రా 
చెడి నీటి వసతులు పాడయి వ్యవసాయానికి కపట యతకా పజ. త 
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డారి(ద్యానికి గుణీకావడంవ ల్ల అక్క_డికి మన పదార్దాలు యొగునుతి 

కావడంచేత మన దేశానికి యీ కామబాధ సిద్దించింది. దీని క్కారణం 

రైలే. ోకుంభకోణేకృతం పాపం కుంభకోణీ వినశ్యతి" అన్నట్టు 
రలువల్ల వచ్చిన చిక్కు రైలువల్లనూ, ప్ర్నుర్త వల్ల వచ్చిన చిక్కు. 

ప్రీమర్తవల్లనూ తీరాలిగాని అన్యధా తీరే వపాయం కనపడదు. యెందలు 
యిన్ని చోట్లకు రాయబారాలుగా వెళ్ళినా పదార్ల మంటూ వుంకు తప్పు 

పంయోజనం వుండదుగదా ! యిప్పుడు సమృద్దిగా వర్హాలు కురిసినా 

కరువు వెంటనే పోదు. వచ్చే సంవత్సరం ఫోవా లి. వొక్క. వర్షంతోశేే 

లేదు, యింకా యెన్నో యోగాలు అనుకూలించాలి. యితర దేశాలుకూడా 

బాగా ఫలించాలి,లేకపోతే మననోటికి మన పంట అందదు. మనషావుకాద్దు 

మనదేశానికి అరిష్ట్టగహాలుగా పరిణమిస్తారు. యెన్నివిథాల అవయోగాలు 

వుండాలో అన్నీ సమకూడి వున్నాయి ! 

“స్వరాజ్యం” వ_స్తేమా।త్రం వీట్లని తట్టుకోగలదా 2 పాపం, 

యేమో, “తినబోతూ రుచులెందుకు ?"” హరిజనులు వ్యవసాయదారుల 
యిప్పుడే పీల్చుకుతింటున్నారు. జస్తా 1కి రు 200-0 లేనా వెల వుంటేనే 

కాని రైతుకు విత్తనాలుకూడా మిగలనిచ్చేటట్టులేదు కూలిధోరణి. 

అంతా కూలీల కింద మాణితే బాగుంటుందనిపిస్తూవుంది. కాని ఆ పద్దతిని 
వ్యవసాయం చేసి గవర్న మెంటుకు పన్నెవరు చెల్లిస్తారు ? మాట్లాడేటప్పటి 
కల్లా సమ్మె. అక్కడినుంచి. కాల్పులు, సేల్పులు, యీ దేశానికి మంచి 

కాలమంటూ భవిష్యత్తులోవుందా ? అనిపిస్తుంది. యెందు కన్నాడో 

నన్నయ్య భట్టారకుడు ““గతకాలము మేలు వచ్చు కాలము కన్నన్” 
అన్నాడు... మహానుభావుడు, నిత్య సత్య వచనుడు, మత్యమరాచార్వుడు. 

“*సత్కవి వాక్యము రితవోవునే” 



కళలకోసరం దేవదాసి జాతి 
విత్తమా(త్రోపాధికమెన వేశ్యాసమాగమాన్ని కవులు పూర్తిగా 

యీసడించే వున్నా కాని మృచ్చకటికలోమాతం ఆనిషయాన్ని యెత్తు 

కొని మిక్కిలి చక్క_(గా రసపోషణ చేసివున్నాండు కూచకమహాకపి. 

అందులోవున్న నాయిక వనంరసనేన సంపదను వొక మహారాణీ 

సంపదగా వర్లించా('డు-అట్లి వసంతనేనను కేవల గుణానుర్తనుగా 

నిరూపించి ఆపెయందే పాతివ్రత్యాన్ని ఆపాదించి వున్నాయు కాని అట్టిటి 
స్వీయగానే పరిగణింపంబడుతుంది గనక వే వేళ్యాకులంలో పుట్రినంత మా wo 

చేత వేశ్యనుగా ఆపెను పరిగణించరూడదని పలువుర అభిపాొయిం. 
ఆనాదిగా మనలో ఈశాతిరి కొంత (పాధాన్యం వుంటూనే పుంది (దా బాడ౯ం 

కులంలో పుట్టి జాగహ్మ్యణజాతికి విహితమెన స్నానసంధ్యాదినియమాలు 
లేకపోయినా ఆ వ్యక్తిని బ్రాహ్మడుగానే పరిగణించడముస్నూ ప సియ 

మాలు వున్ననూ అన్యుకణ్ణి బాగిపహ్య్మాడుగా పరిగణించక పోవపదిముస్నూ 

భారతాదికంవల్ల విస్పష్ట మే. ఆలాగే సంసాదిగా వుంచే వేశ్యను సంనారిగా 

పరిగణింపక "వేళ్ళ్యగానే పరిగడించడమని గమనింపపలసి చృంటుంచి. 

వేళ్యావృ త్తిని సనీర్మూలించడానికి మద్యపాన నియ్మాలనో వ్యమంకల'ే య్ 

కొంత పూర్వమే సంఘసంస్క__ర్తము (ప్రారంభించారు. ఆవృత్తి యెంత 
వరకు నిర్మూలింపబడిందో కాని ముందుగా దేవాలయాల్లో బరి గే నృల్తా 

దులు పూర్తిగా రూపుమాశాయి. ఆనౌకరీ భూములు జిరాయితీలోగి 

చేర్చి పన్ను గట్టడమువల్ల గవర్న మెంటుకు దానివల్ల కొంత లాభము 

కలిగింది ne గవర్న మెంటువారు స్వతహాగా యీ స్వల్బటావా గుడి 

ఆఅసేక్షించారని అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు. శారదాబెల్లువలెనే 

యీ బిల్లున్నూూ మనలో ప్రముఖుల కోరికమీ6దనే గవర్నమెంటు ఆమో 

దించడం జరిగింది. పితికోజున్నూ భగవదారాధన చేసువనసజపివలు 

తుట్టతుదను_ నృ త్తం దర్శయామి, గీతం శావయామి” అనడం సర్వాసు 

భవసిద్ధం. దీన్నిజక్రే మహారాజులు, ఆయా ఆల యాలల్లో నృ త్తగితాది. 
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రాద్యాదులకు వృత్తులేర్చతిచి వున్నారనుట సత్యదూరం కాదు. అయితే 
మూ నృ తగీతాలు మొగవాళ్ళవల్ల( గాని లేడా నంసారి త్రిలవల్ల+ గాని 

మెందుకు భగవత్శన్నిధిలో జరిగించకూడ దంటూ కొంద అనవచ్చును. 

రంగీతవిద్యలో మహావిద్వాంసు లనిపించుకొనే వాళ్ళందజున్నూ్నూ మొగ 

నాశ్ళే కాని ఆంజకత్వంమాతం స్రేగ్మాతఆమందే కాని పురుష గాత్రమందు 

వంతగా వుండదు. నాట్యంవిషయంలో చెప్పనేఅక్ష లేదు. మృచ్చకటికలో 

యూ విషయాన్ని శూ దకవముహొకవి బాగా వివరించివున్నా(డు. నాట్యాఖి 

నయాలేమి* గానమేమి ఆవి స్రీలకు జన్మహుక్కుగా వొప్పుకోవలసి 

వుంటులది. త్తి షధారులుగావుండి రంజింపంజేసిన పురుషులున్నూ కొందు 

వుంటాము. పురుష వేషాన్ని ధిరించి రంజింప౭జే సే త్రులున్నూ కొందు 

వుంటాదుకాని, అదిసార్వతికంగాదు కనక ఆయిోవిషయం అంత 

గ౭కించతిగ్గది కాదు. అందుచేత నృకత్తగితాలకు భగవత్స్పన్నిధిని గాని 

యుతర్మత్రా జరిగే శుభ కార్యాల్లోగాని, స్రీలే వుండవలసివస్తుంది. ఆ పద్ద 

కని స్వతంతత్వంతో సంబంధించిన స్రీలు, ఆవివాహితులు తప్ప పనికి 

రారు_ అందుకోసం యీ వేశ్యాజాతి యేర్పడ్తట్టు తోస్తుంది-*సగం చచ్చి 
పం గితమూ, అంతాచచ్చి వోస్యమూ” అంటూ వక తోకకి వుంది. 

అంెకు సంగీతానికి లజ్ఞా త్యాగం ఆవసరం. అట్ట త్యాగం కులస్రీధర్మం 

కాదని వాయ నక్క_అలేదు. అభినయానికి బొత్తిగా సిగ్గు ంటే పనికిరాదు 

కాబట్టి యూ విద్యలో సరు ప౦9తిష్టలు సంపాదించడం అనాదిగా కుల 

వ్రీలలో లేకపోవలసి వచ్చింది. యెక్క_ డో ౬కరిద్దంు శ్రీలు యుద్దం 

వా ణా చేసినట్టు చరిత్రజ్ఞులు (వాస్తూ వున్నారు. డాన్ని కాదనవలసి 

వుండదు. అంతమాతంచేత త్రీలందణూ మిల్ల రీలో చేర్చుకోతగవా రే 

అవుతారా ?-..- “కడవంత గుమ్మడికాయా కత్తిపీటకు లోకువ? 

అనే సామెత వినలేదా? యీశ్వరుండు బిహ్మ దెవుణ్ణి మహిషాసురుండికి 

క్రీలచేతులో తప్ప యితరుల చేతులో చావు లేకుండా వర మిచ్చినందుకు 

మేలా మందలి స్తూ వున్నాడో, చూడండీ : 
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“ఊఉ. తెచ్చితి వియనర్థమును దెవత లందజకున్, వరంబు ము 

నిచ్చి; యి€ కేమి సేయనగణు ? నెవ్వరికేనియు వాళ డవయు 

నచ్చపలున్ వధింపందగు నంగన లెవ్వరు ? నీతలోదరిన్ 

బుచ్చెచొ 2? నాతలోదరిని బుత్తునొ 2 పుత్తు మొ 7 వాసనవాంగనన్.” 

"ద" 
“3 

యీశ్వరుని భార్య మహాకాళి యుద్దసమన్హురాతే అయిగా జనరథట్ 

మీదో i స్వభావం యుద్దానికి అనుగుణమయినది కాదు కనుక యిీశ్యో 

రో వేనంలతో వక్ అలల పహౌొౌదటుగాను 
౧౧ వి 

అంతకన్నా మిన్నఃగా గాని గాగాభినయాలు అభ్యుసించచెగ్య వ్వా 

దలు వుంచే వుందురుగాక, ఆఅ త్రీలను ఆయా సభలకు పంపి ఆడ్వారా 
ఆయా భూములను అనుభవించడానికి యే గృహమేధిన్ని ఆమాదించచం 

సర్వథా ఆసంభవం గనక యావృత్తికై మన పూర్వులు వకజాతిని యేర్చ 

రుడు అలా చెప్పినట్లు వస్పష్షమే. సంసారి ప్రల 
లు" చు 

ud జ బ్ార 
Cath, ప్త ల. 
PR 2) 

ఆశిళిన టు విస్పష మే. అవివాహితతె న కారణంచేత ఆ ప్రైలను హోౌందచఅఈము 
చ్ «0 sean 

పురుషులు _పేమించడం వగయిరాలు కలిగినాయి. దానివల్ల కొంత అనర్హ 

మున్నూ కలిగింది. ఆంత మాతించేత ఆ జాతి దూష్యమనిస్నే, మ్యభిచారా 

SEE యేర్చడ్డదనిన్నీ భావించి “యితర ఖండాలలో యిట్టి జాతి లేదు మన 

ఖండానికే తటసించింది యీ లజాకరమెన (పారణబ్లం” అంటూ మనవారు 
(ఏ ట్ చ దు 

వగించుకోవడం చూస్త కొంత ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది. ఆ చేశలలో 
వున్న లజ్ఞాకరత్వం ఆ దేశీయులు ఆన్యధాగా కమ్ముదల చేసుకెంటూ 

వున్నారు -- ఆనాఢథశరణాలయాలు యొందుకోసం ఆ దేశంలో పుట 

జడ్డాయి ? వేళశ్యావుతులకు తండ్రి యవంతో తెలియకపోవచ్చును గానీ 

తల్లి యెవరో తెలుస్తుందిగదా [1 ఆ శరణాలయంతో చేర్చంబడ్త వాళ్ళిరం 

తల్లినిగూర్చి. గూడా తెలియదుగదా: పితి జాతికిన్నీ యిట్టి కర్మం 

తటస్థింప చేయడంకంటు దీనికోసం  వకజాతిని నిర్బంధం తేని పద్దతిని 

యేర్వాటు చేసుకోవడమున్నూ. ఆ జాతికి పిధానజీవనం గీతాభినయాల 

మీద జరగడానికి వృత్తులు కల్పించడమున్నూ యు కంగా వుందేమో 
చూడండీ: అయితే యా వృ_త్తియం దెంతో తప్పిదం కనపడుతుంది కనక 

దీన్ని నిర్మూలి స్తేనేకాని వల్లకాదంటారా ? అనండి. కసాయివ్యాపారం 
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అంటూ వుందికదా ౩ వెనుకటి రాజులు వగయిరాలు మాంసాన్ని తిండే 

తిన్నారుకాక, జంతు వధ కంటూ శాలలు నిర్మించినట్టు (గ్రంధాల్లో కన 

వడదు. యే అడవితోనో వేంటాడి తెచ్చిన మాంసాన్ని అమ్ముకునవాళ్ళు 

అమ్ముకొనే వారు, కొనుక్కు_తినే శవా ళ్ళు తినేవారు. అంతే. భారతంలో 

ధర్మవ్యాధుడు చెప్పిన మాటలుకూడా యీ అర్జాన్నే బోధిస్తాయి. జంతు 

వులవధ్యస్థానానికిన్నీ వేశ్యాగృహాోనికన్ని చాలా వేదం వృంటుంది, మాంసం 

తినేవాళ్ళు.టూ తేకపోతే ఆవృ తికి వకజాతితో అవసరం వుండే దేకాదు, 

పిన స్తుతంకూడా పురుషు అండటూ నసీతిపరులే అయితే వీళ్ళుకూడా ఆఫివా 

చూతులుగా వృుండికూడా (బహ్మ్మాచారిణులుగా నే వుండేవాచేమో ? కొండి 

ఆఅభివాంయం యీశజాతి కులస్త్రీల పాత్మివత్యాన్ని కాపాడడానికి యేర్పడ్య 

ట్రుగా కూడా కనపడుతుంది. యూ అభిపవాంయాన్ని పురస్కరించుకొని 

య్యేచే పాండవ వపవాసంలో మేమీ పద్యం (వాసింది. 

చ. “చవలులువేరె ఇ యెందు. జెజచానలె కావలెనే ? స్వకాంతలే 
అ వనికిరారు ? రా రనుము లంజలులేడె ? భవాదృశుల్ నృపా 

లపశళువు లంగనాజనములన్ గికురింతు దటంచు.6గాదె ? శు 

ద్దపశుసమానజాతి నొక దానిని ధీవరు లొప్పి రోజడా 1” 

యీ పద్యం ధర్యరాజూ నై ంధవుణి మందలించే ఫుట్టంలో ది... 

పెపద్యంలో వేశ్యలు పశుతుల్యలుగా “పేర్కోంబడ్డారు. స్తై ఆభారం 

““పశువేశ్యాదిగమనే పారయశ్చి త్తం సమాచరేతి”” అనే ధర్మళాస్త్రం. 

యిప్పుడు లోకంలో స్రీలు వాళ్ళంతట వాళ్ళు యితరదేశాల నాగరికతకు 

లోబడి తమతమశీలానికి భంగంతీరి కూర్చుని తెచ్చుకుంటూ వున్నారె 

కాని పిభుత్వంగాని, అందులోవుండే (ప్రముఖులుగాని దుర్వినీతిపరత్వా 

నికి లోంబడి బలవంతంగా ర్తీల శీలాన్ని లేశమున్నూ భంగించడం 

లేదు __ వెనకటికాలం ఆలాటిదికాదు. వకజమీంమరున్నాండంటి వాడికి 

వాండి గాగిమాల్లో వుండే స్తీ లందజున్నూ అవసర మైతే భార్యాతావి 
నికి అంగీకరించవలసిందే __ యీ విషయం యిప్పుడు తగ్గిందెమో కాని 



యశ్ ధయలు. గాథ అం 

నైజాంలో వుండే యెస్టేటు కొన్నిటిలో నిన్న మొన్నటివజకూ తలటుచుగా 
అమల్లోనే వుండేది. 

శా “లు రాజేం[దు౭€డు రాతే)యుం లువలు+ గామాస _క్తిచే నూరితో 

వీచే జేక్షణలున్ బలాత్క్బాతిగ నెంతే బాధ 'పెమ్టీంగ నౌ 

యూరన్ గాంపుర ముండువార లొకరోజొక్కొాక్కు.. డాత్మియ యో 

దారం బంపెచ నన్న నొప్పెనంట £! యాతం డెంత ధర్మాత్యుడో 2” 

రాజులూ, రాజవపవురుములూ పూర్వం బరాసురుశళదులాగ నిన్న 

మొన్నటిదాకా సంసారి తలను బాధించడం వుండేది. ఆగర్భ (శృీమంతు 

లుగా పుట్టి దుర్విసీతుతై న నొకర్తచేత పెంచంబడి దుర్వినీతుళ్తై యెందతో 

జమీందార్లు లోకబాధకులుగా వుండడం చూచే అనుకుంటాను. నాటి 

విద్వాంసులు రాజులకు పీితి పుపచారానికిన్ని త్రిలనే యేర్పణచినట్లు. 
కనపడుతుంది. కానంబరివగ రా (గంథాలిందుకు మవముదాహాదబణుంగా ఊం టూ యు. 

మహా నీతిధురంధరుండైన బుద్దభగవానులుకూడా యీ స్తమయమైన 

బోనులో కొంతకాలం యితరరాజులవలెనే ఆయా వుపచారాలు అనుభ 

వించి వున్నాండు. యెక్క_డో తప్ప రాజులకు తఅచు దాసీ సంపర్కం 
తప్పడన్న మాకు * యొందుచేత ఇ పితిక్షణమందుస్నూ వాళ్ళ సాన్నిధ్యం 

కలిగి వుంటుందిగదా ? “కలుగనే కలుగదు కలిగచేనియును రాజుసవ 

దానత్రీ గమనము గల్లు?” అని మేము వాగిసిందికూడా పైసందర్భాన్ని 

మనస్సులో పెట్టుకొనియ్యేవే. మొత్తం చామరగాిహిత్యం మొదలు 

పాదసంవాహానక్యత్యందా౭కా పూర్వుపురాజులకు స్రీలవల్లనే జరగడాని 

క్కారణం చూ వీరిబాధ పతివితాలోకానికి రప్పించడానికేమో అను 
కుంటాను. వాళ్ళనే రాజదాసీలంటారు, అగ్నిమి[తుండు మపెండాడిచ మాశ 

విక యీ తెగలోదే కనక నావూహను కొంత బలవటుస్తుంది. కాని 

ఆపను రాజకుమారికగా కాళిదాసు సమక్థించివున్నా (డు. అది నాటక 

సాంప్రదాయపు మార్పనుకోవాలి. వీళ్ళలో యెక్క..డో తప్పు విద్యావంతు 

లుండ ము. విద్యతో సంబంధించినజాతి 'దేవదాసీజాతి. ఆ జాతికే వేళ్యాది 

శజ్రాలు వర్తిసాయి. దకికాదిని యీకుటుంబా ల్లో యెక్క. డోతప్ప దేవా 
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లయపు నౌకరీ వుండకుండా వుండదని విన్నాను. ప్రీలల్లో అనాదిగా 

నాట్యాఖినయా లేమి గానమేమి యీ జాతివల్లనే కాపాడ(బడుతూ వుంది. 

మేము రంభవంశంవాళ్ళ కుని స్త వూర్వుశి వంశంవాళ్ళ మనిస్నీ మేనక 

వంశ ౦వాళ్ళ మనిన్ని చెప్పుకొ నేవాళ్ళు పలువురు యీ జాతిలో వున్నారు... 

“రహి వుట జంత గా త?ముల ఆాబ్లర 6గ౧ించు మమల గాంధర్శం౦బు 

విద్య మాకు” అని పెదన్నగావ ఆహర శ్రీ అయిన వరూధినిచేత 

చెప్ప్నించివున్నారు.. కాదంబరిలో వీళ్ళ వంశాలనిగూర్చి చాలా విస్తరించి 

వుంది ఆవంశ వృకొలు ఆ కవిస్వకపోలకల్సితమో క్రూర్యాధారం యమునా 

వుందో ఆలోచించాలి _ ఆ వంశ వృకొలు అప్పరసలకు సంబంధించినవి. 

పిస్తుతం మన దేశంలో వేశ్యాజాతి ఆ జాతికి సంబంధించిందో కాదో 
చెప్పలేము. బాంహ్మాళా దులు బుషి వంశజుల మని చెప్పిన క్ష వాళ్లున్నూ 

చెపుతారు. అందఖూ సానులుగానే వుండాలనే నియమంగాని నిరంధంగాని 

లేదు _ సంఘ సంస్కర్తలు ఆయీ జాతి స్రీలకు పెండి చేసుకొనే అధి 

కారాన్ని కొత్తగా కల్పించలేదు. ఆ అధికారం అనాదిగానే ఆ యీ జాతికీ 

వుంది. యిప్పుడ ల్లా దేవాలయాల నాకరీమాత9”ం తప్పించినట్టయింది. 

పయిగా సంగీతకళనున్నూ. దానిలోనే ఆంతర్ఫూత మైన నాట్యకళ 

నున్నూ నిర్మూలించడానికి సంకల్ప్చించినట్టు పరిణమిస్తూంది- _యే కొంచెమో 

యీ కళలు సంసారులవల్ల అభ్యసింపంబడినా పి త్యేకించి యిందుకోసం 

వక జాతి అంటూ వుంకేనే తప్ప యీ కళలు నశించిపోక తప్పదు. వ్యభి 

చారం నశింపచేయడానికి బహ్మక్యూ_డా తరంగాదు. వేశ్యాజాతి దాన్నిస్నీ 

చేవాలయాల్లో నాట్యాలున్నూ మానివేసి నంతలో లోకంలో వ్యభిచారం 

నశిస్తుందన్న మాట సర్వకల్ల -- కాంబట్టి సంగితంకోసమున్నూ అభినయం 

కోసమున్నూ యోజాతి వకటి వుండడానికి అంగీకరించడం యు రక్తమే 

అని నేననుకుంటాను __ దుర్నీతి విషయంలో యితర దేశాలలో కంచే 

మనదేశంలో సదుపాయాలు తక్కు_వగానేవున్నా యని ుజుపుతోరపడం 

మిక్కి_లీ సుళువు. గానాఖినయాలకోసమంటూ వకజాతి రిజర్వు చేయ 

బడ్డడె ఉన్నంతమాతంచేత దుర్నీతి హెచ్చడానికి అది ఉపోదృలకంకాదు- 
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జారత్వ చోరత్వాలు రెంచున్నూ వరము తలగతిలోవితచా : జారరా"నికి 

మనదేశంలో వకశాతి యేర్పడి వుందే అనుకుందాం, చోరత్వానికి "పెప్రల 

చేత అలా యేర్పఅచ(బ డి లేదుకదా? రేనపాుడు అది యెందుకు చది 
oo) 

టో ఆలో నాన మం: ఇడ జ 

వౌందాలి? యూ రెండున్నూ నశించపలసివంు డ్రానంవలఎతపబ్బ “అన్యధా 
అవి. పై స) షు 

కోరణంనా సి” 
PUNE 2) 

సంగీతమున్నూ ఆభినయమున్నూ అవసరయమెన కళలే అని అంగీక 

రించే యెడల యిది పటికువున్న వేశ్యాజాతి రాకపోతే మూణెంగాని యింకో 

జాతినేనా త్రీ జాతిని న్వతింత)మె మెన దానిని దానిడోసనం రిజరు? చేసిపెటడం 

అవసరమనియ్యే వే. సంసారిణులవల్ల మాత30 మ కళలు యు వొంచెయా 

నామమ్మాతావశిష్టంగా నిలిచి 5 కొనవూపిరితో నిల్లాంగలిగినా వూ లవిరాసాన్ని 

పొందడంమాతం పుస్తకాపేక్షే అని నా తలంపు. “యో కలతే ఆక్కఆ 
బూ తేదు, వీట్రవల్ల కలిగే పంయోజనం వచేచ” దంటారా ? అట్టి రికి చెప్ప 

వలసిన జవాబేచేదు _. వక చేళ...న్లో. సంగితసాహిల్యొ క క భిజ్ల స్పా 

త్పళుః పుచ్చవిషాణళూన్యః "అంటూ అభియు రులు పూర్వం చప్పిపున్నారని 

నేను ఉదాహరించినా అట్లివారు అజషణంతో. దాన్ని ఖండిసారని యెజు. 

గుదును. వొక మంచికోసం యింకో చెద్దని ఆంగికరించవలసి మయా 

వుంటుందని చేతే (వాయసక్క_అరేదు. 

కళలను ప్రదర్శించే స్త్రీలు 

స్వతంత్రలుగావుండాలి 

లః వేలంవెజ్జి ధా యీ యిరవయ్యోశతాబ్బంలో ఆయా జాతులు 

తమతమ జాత్యాన్నత్యాన్నిగూర్చి మిక్కి లిగా కృషి నయ 

ఆ కృషికి కొందటికి యే ఆఅభ్యంతరాలున్నూ లేవుగాని కొండకి రకల 

వృత్తులకు సంబంధించిన స్థిరరూపక మైన ఆస్తులు అగుత గలడమంటూ 

వకచిక్కు. యేర్చడింది. 
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దాన్ని యేదో విధంగా తొలగించడానికి కొంత పియత్నించడం 

జరిగింది. ఆలా జరగడాని క్యా. రణం అది నోరులేని దేవుడికి సంబం 

ధించిన దగుటచేతనున్నూ, ఆదేవుజ్జి నమ్మివుండే (పాచీనాచారపరాయణులు: 

నోరున్న వాశ్ళైెనా వాళ్ళకు సంఘబలం లేకపోవుటచేతనున్నూ పిస్తుత 

స్టితిగతులనుబ బ్ర కాక యో యుగమందు “నంఘేశ రీ కతా యుగేి' 

అను అభియుకో క్రి పికారము నడుస్తూవుండడం శేకనున్నూ, పతీ 

వ్యక్తికీ పూర్వులన్నా వారికట్టుందాట్లన్నా బొత్తిగా నిస్పాకారంగా చూడ, 

డం సామాన్యమై పోయింది. పూర్వం వర్థాశమాచారాలకూ (పభుత్వానికీ. 

రంబంధంవున్నట్టు యిప్పుడు లేదుకదా ! దానికితోడు పత్రిక లన్నీ వారి. 

అభిపాంయాన్నే పురస్క_రించి యేవ్య క్తి యేవ్య క్తిని యెంత తూలనాడినా 

ఇది పూర్వులకు సంబంధించిందై తే సమ్మతించి పిచురించడమున్నూ 

నవినులకు సంబంధించిందెతే ays “బుట్టదాఖలు” చేయడమున్నూ, 

కటస్టించింది. పూర్వుల వ ఆమోదించే పతికలంటూ లేనే 

కవు వుంకు అవి తగంత ప ౦చ్రారం కలవిగా లేవు. ఆదిన్నీ కాక పూరా 

వారపరాయణు ఉఠా కాకి కర్మాన్ననుసరించి వారు వర్తిద్దామనే 

వారే కాని యితరుల వాదాలతో (పస క్తి పెట్టుకోవడానికి అంగీకరించే 

వారుగా లేరు. యెవరో యేవో కొంచెంగా వాస్తూ వుంటార అని 

గొందఅణఅనవచ్చును. ఆ వాానేవారు సామాన్యులుకాని పెద్ద పెద్దలు కారు. 

వారు అవృష్టవళం ంచేత రంగస్టలంలోకి అవతరించడం లేదు గాని అవత 

ఏంచడమంటూ వస్తె వాది మాటలు యెవరిడా(కానో యెందుకు ? వారి 

వాది సంతానంకూడా యో రోజుల్లో ఆదరించే స్టితిలోలేదు అందుకే వారు 

వూరుకున్నారుగాని చేతకాక కాదు. (శ్రీ కాశ్ కృష్ణా చార్యులుగారు మొద 

5 నవారు కొంతవజకు యేదో విషయంలో కలిగించుకున్న వారున్నారు" 

నారి ధర్మోపదేళానికి తగినంత సహాయం కలిగినట్లు కనిపించదు. యిప్పుః 

స్తూ *పూర్వాచారాలు దుష్టాలు. ఆకట్టు (టా ట్లను యర్పజచిన బుషులు 

మూర్చలు” ఆనేతోవలో వాక్కు_నుగాని. లేఖినిని గాని నడిపి సే దానికి 

పురం సళుతతరకులో అంత విలువా వుంటుంది. నవీనమార్షాలను గూర్చి 
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మేమాతంం కాదన్నా వాండిమదికి ఆచి యుంచేసినా (పపం దం చై దన్ను 

శ్ చం జ్ అష శాట్ ల చ రూళ్సే!: యీ స్టితంతా తెలిసివుండీ కూడా దేవతోశేశకంగా ఇవ నిమిత్తం 
ఖో ళు జ్ న్నా జే నాన్ ఇ ల, yy beg వార్వపు మహారాజులు వ7;రా వరొతోకంలో పుఉమ ౧౨ సెందాదించు 

rege 

అజయ 

EE పుద్దశంతో యిచ్చిన మాన్యాలు హాభాగా లక డాన్ని గురించి వూరి 

గంథానుసారంగా యేవో కొన్ని మాటలు = వారసిపున్నాను. అవేనా 

౫ ఆఅంతట నేను (వాయలేయ; రదొందయణటు యోణ్యులు వాయపలసెంది 

ఎన్ను దూషించిన మహావ్య_కి వావిని కూడా దూషించి 

'నక వుదాహరించలేము. యిప్పుడు వారువారు. తొరే 

వఠితు నెగ్గుతాయోరాని (పస్తుతం యొందజివో యొన్నో ఏధాఐ నద్రాన్ని 

'లిగిన్తూవున్నాయి. వకటి బుటంకినాను. 

వ! ఈల సుమారు యువచెష్యయుదేళ్ళనాండు శృాంగార్యగంథాలటు బహిష్క- 
దారి 

ఏంచవలసిందని వొకరు కొంచశతి సహాయంతో గవర్నయంఎటురో టదూరె 

టి పుట్టించారు. అది యెందడభిడో యిన్నో విధాల బాధించింది. తుద తని 

ఎ షధించబడ్డాయే మో అంక అచ్చ ఆమ్య్చుతూ..పున్నాము. యము ళో “US 

గే ల యా స్ట్ న ము Hea ఇవష్ పులు మాతం ఆనపష్టిని అనుభ ఏ స్తూ ఇ్రన్నారు. యివ్వ్బుదు మకా ౫ నొ 

tx ఆ న క Mf ల్ గ్గ అ ఈ చ సళ ON జాజ్ ఉబె ఈ ఇ 0 తొల6గించడానిక పెం్చ పెద్దలు పరయత్నిస్తూ ఆలఎన్నారు. ఖలివల అయముదనన 

తుందో ? తెలియదు. మొదట ఆ పియత్నం యందుకు 2? ఇచ్చుము 

యూ పియత్నం యొలదురు ? శారదాబిల్లంటూ వరటి పుట్రించారు. 

అది పుట్టినపిమ్మట బాల్యవివాహాలు మటీ చెలరేగుతూ పబున్నాయి. ఆవాగని 

యే పిచ్చిభఖ్రాహ్మం౭డేనా తప్పులేదు కాబోలు నని చాల్యవివాహాం చేకాండా 
యే సంఘసంస్క__ర్హలో కాస్త కలిగించురుంటాము. వాండి హావిష్వుయూ 
భవిష్యమూ తీసిపా అవేసారు. చేవదాస్యాానికి ఏర్పష్ల మాడాగరేడూా బిలటు 

| ఆ యై బి గొ 
ద్వారా తలలో అంతరించాయి. యొందుకోవం యాలఅంవరించడం కెారులపి 

వచ్చిందో ఆకార్యం ఏమాత- మూ కొనసా గినట్టులేదు / పోయినట్టు చేదం 

టాపు గదా !: బుజువుచేసావా ? అని (పశ్నవసనుంది. అది యవడి శకం ? శ! | en] PR tan) 

ుత్యారవారికి జాతిమత భేదంతో అవసరం లేడనే రహస్యం యొప్పుదై తే 
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పిపంచానికి సర్వసర్వత గోచరించిందో అప్పుడు యేదో సంఘ మంటూ 
పేరుతో బయలు చేఆి వారివారికోతికలను తీర్చుకోవడానికి (పపంచం (పయ 

త్నిస్తూ వున్నట్టు తోస్తుంది. _ నాట్యకళకోసం దేవదాసీ లనిమాతంమే 
అక్కా..అతే దు. మరివకళ్శయినాస రే స్వతంత9ం కలవాళ్ళుండాలని నేను 
వాం వొకావిడ నన్ను ఎన్నో ఆడిపోసింది. దానిలోటోవెండు శ్లేషలు ః 

స్వాత-(త్యం స్త్రీలకి సర్వసర్వత9 వుండాలని మళ్ళా యొందతో యెన్నో 

చ్యానాలు వాిస్తూవున్నారు. నేను నాట్యాభినయాలు వినియోగించే వాళ్ళకి 
మాత మే కదా | స్వాతంత్యం వుండాలన్నది. ఆటై స్వాతల్మత్యం యిష్టం 

లేనివాళ్ళు ఆ కళలు వదలుకోరాచా ? వడలుకోవడవమంపే పూర్తిగా కాదుః 
మహాసభలలో వినియోగించడం మట్టుకే. యింతకూ ఈ విద్య ప్రీలమిండ 
ఆధారపడి వుండందగ్గది కానేకాదనికూడా ఆవిడ అభిపా9య మేమో ౭ 
వోనీ తోంచినమాటలు (వాసి వూరుకుంపేబాగుండును; వుల్లి కుట్టు మాటలతో 

దూషించింది. వ్యక్తిగతంగా చేసిన దూషణవల్లప్రధాన విషయం గెటైక్కు- 
తుందా ? చంపంచక మంతా వకకు తాటిమీ(ద నడపడానికి శక్యం అవు 

తుందా ? గాంధిమవాత్ముని మాటకన్నా పాటించతగ్గ మాట ంటూ 

వుంటుందా ? ఆయన దేవాలయంలో హారిజనులను (ప్రవేశ పెట్టా లన్నారు. 
అం దటలూ అంక పూర్యాచారిషరాయణులే అందాం ఆంగీకరించారా? యింక 

ముందేనా అంగీకరిస్తారా ? _సైగా వ్యభిచారాన్ని రూపుమాపడానికి మేం 

(పయరభ్నం చేస్తూ వంపే యా శాస్తుల్లు దాన్నీ వృద్దిపొందించడానికి 

చేోవాదం చేస్తున్నాండనిన్న్నీ వక అపాండవం వేయడానికి (వతీవా(డున్నూ 

భయపడి తీరవలసిందేకదా ? పిస్తుతవిషయంలో. అందుచేత నోరుమూ 
సుకు వూరుకోవడంకన్న కర్తవ్యం కనపడదు. ఆ వ్యభిచారాన్ని దోహదం 

చేయడానికి యీయన కేదో స్వార్దం అందులో వుందంటూ వక అపాండ 

వమా? భవతు, దానికిస్ని వప్పుకుంచాం “ జగయమెఆి6ంగిన (దాహ్మ6డికి > 

వచ్చే చిక్కే_మిటి ? కాటికి కాళ్లుచాచుకాన్న రోజుల్లో ఆ స్వార్ధాన్ని పుర 

స్క_రించుకొని వాయవలసిన అగత్య మేముంటుందో విచారించవలసిందని 
ుద్ద్ధిమంతుల నడుగుతాను. “వయసి గతే కః కామవికారః” యూీలాటి 
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అపాండవం ఆరోప్ంచినంతమా[తింలో వూర్వులఅధిపాయాలయుంచు నారు 
వున్న నమ్మకాన్ని వదలుకొని చేను నవిడాచారాలకు దడాసోహాదుంటజాణా ఇ 

సర్వే సర్వత సద్వూ తిలో రేక దుర్చ్చి_త్తిలోనే పుంచుడామని. లేక యచేనా 

వక శాప్రీయమెన మతమందు పుంచుదా మని యెవపరేనా జియత్స్నించి 
కృతకృత్వులై నారా 2 అయితే యిన్ని మతా ఆంందుకుండవలసి వచ్చింది ? 

బుద్దుండు ప్రాణిహింసను మాన్పవతెననె చెసిన (పయర్నంకంశు యెపతే 

ఘనకార్యాన్ని నిర్వహించడానికి పాటుపడ్తారు ? దాన భంతం రష్ములలేనా 

కనపడుతూ వుండా ? చైనా జపాను వగయిరాలన్ని బుజ్జమాచంలో చేరినచే 

శాట్ 
కదా! ఆతండు దెపండుతలేండని చెప్పిందియాత్ం జారందలనొ అమల్లో 

యా a) ~* అన్ 3 అలి 

జయుకరాడచన్న ది ఆదే యురి గె వుంచి ఆదరిస్తూ వున్నారు. మాంస 

“సెనగలు తిని చేతులు కడుక్ళు_.న్నాయి”  పగస్తుత విషయుం౭కాదా అంతే. 

ఆయ్యా ఆశాతివారు నే6టికి కన్ను తెటిచి దుర్భ్భ_త్తిని స పురో వాతను 

కుంటూ వుంటే దిక్కుమాలిన 'దెవస్తానం నౌకరీ మానాలు వచ్చి ఆము 

తగులుతూ వున్నాయని దియతలంచి ఆ పవీడరాసా తొలగించారు సమ 
ల! 

రులు, దానితో పూర్వాదాతల నెత్తి కొట్రినట్టయింది. తక్కిన విషటూన్న్ని 
రు 

prune 2 రం CU 

అడిగేదెక్కేది = అడిగి తేమావ9ం “యబుంచుతో వీచేవో 

దంటూ (వ్రాయడానికి చేతరాడా * భవతు. డుడేణా ఘనవాగ్యాం చేయ 

వలసివ సే కొంత సాంరతాంగం  అవనసరంఠరడా $ అటి ంచర్భ్యంం లా 
హా ఇడ cs 

దేవదాసీలు ఆదూన్యాలనుకూడా వదలుకొని ప్ప శమన వాన్ని అల 

వజణుచుకోవడానికి యేల పంయత్నిలంచరాడు ? రి మాన్యాలే మో అనుభ 

జెంచాలీ ? ఆ దేవతా సాన్నిధ్య నవుకరీయార9ిం జుదులుడోవారి ? యిది 

మాతం యు క్రిసహంగాపుండా 2? సోనియండి యా నాట్టకళ ంసాొడి 

స్త్ ష్ జ amy శో ఉట్ల ళ్. pun”) శ్రీలకుకూడా వపాదేయమే అయినట్టు యిప్పటి సంస్క రలు కొంచలు 

అభిపాంయపడుతూవున్నారు. ఆలాటి వ్యాసంయాడా నిన్న మున్న వం 

చూచాను. ఆపద్దతిని సంసారిణులుగా మాటి కూడా చేవదాసీలు చేవ 
Pan జ. డ్ అనో ఉర దోహం లేకుండా ఆ దాస్యాన్ని నిర్వ _ర్తించుకోవచ్చునే శి దేవతాదాస్యం 

పాపక్ళత్య మనే తాత్పర్యం తో కాదు గదా యీూ”*ోభమూమెంటుే (పారం 
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శాంచింపి ౩? యెన్నో సందర్భాలు నావ్యాసంలో చర్చించే వున్నాను. మళ్ళా 

యిక్క_డ చర్వితచర్వణం చేయనక్క_ఆలేదు. నాట్యకళ పురుమలుకూడా 

నేర్చినా త్రీవేషం ధరించినప్పుడు తప్ప పురుష స్వరూపంతో దాని కంతగా 

శోభరాదు. పురుషుండుగానే వుండిచేసే అభినయవిషయం చాల తక్కువ, 
సాంబమూర్తి యేస్వరూపంతో నటించినా అది వకరిని సంతోషపెట్రడాసికి 

కాదు. దాన్నిచూచినదల్లావక్కపరళ క్తి మాత)మే. నాట్యకళ వినయ 

విధేయతలతో సిగ్గు బిడియములతో భయభకుులతో కొన్ని కట్టుంబాట్లతో 

చున్న నస్రిలవలన (_ప్రదర్శింప6 దగ్గదని యెవ్వరున్నూ చెప్పరు. యిప్పుడు 

మాం చెప్పేవారు లేకపోలేదు. వారికి పదివేల నమస్కారాలు. అట్టి 

స్త్రీలు యేజాతిలోనుండి బయలుదేజీనానరే, స్వతం[త్రంగా వుండ౭దగ్గవారే 

కాని ఆన్యథాగా వుండందగ్గవా రెన్నంటికీకారు. “నస్తు స్వాతం(త్యమర్హ తి” 
ఆని (వ్రాసిన మనువు మూర్రుండని అనేవారు యిప్పటిసాహనులతో కొంద 

ఇలున్నా అస్హ్రాదాదులకు అంతటి సాహాసంలతెదు. స్వాతం్యత్యం గృహ 

మందే తప్ప సభల కెక్కడానికి యేమనిషిస్నీ తుదకు యుక్తాయుక్త 
పరిశీలనగల యే [ప్రాచీనాచారపరాయణు.డై న మనిషిన్నీ ఆంగీకరించ (డు. 

ృమయావమందుకూడా | స్వాతంత్ర్యం మతో కొన్ని సందర్భాలయందు 

మాతిమే__స్రీపుంవచ్చ (ప్రచలతి గృహే తస్య గేహం వినష్టమ్” అన్న 
కాళిదాసు అ వాజ్ఞుండని పూర్వ సాంప్రదాయవే త్తలు చెప్పలేరు. యిప్పటి 

సంస్కర్తలు తొక్కే_తోవలు దేవండంటూ వకండున్నాండనే నమ్మికతో 

తె క్కే వికావు. పాశ్చాత్య బుద్దిమంతులు పికృ్ళతిశా స్త్రం యెంత చదివి 

వశం చేసుకొని దానివల్ల యెన్ని అద్బుత కార్యాలు లోకానికి కనపజచి 

లోకాన్ని (భమింపజేసినా అవి అన్నీ కణికంగా వుండే యీజీవితకాలానికి 

సంబంధించిన వకాని కళ్ళుమూసుకున్న పిమ్మట పనికి వచ్చేవికావు. త్రిక 

గాని పురుషునకుంగాని పరవమంటూ వకటి వుందనే నమ్మికలేనప్పుడే యశేష్ష 

నంచారం అర్హ మవుకుందిగాని అది పుంకే అర్తం కాదని చెప్పనక్కఅ 

తేదు. విషయం విషయాంతరంలోకి దూంకుతూ వుంది. చెప్పొచ్చేదేమి 

కుంటే * నాట్యాభినయాలు కుల స్త్రీల కర్హంగావు. యెందుచెత? 'సలజ్ఞా 
a 
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గలికా నషా నిర్లజేవ కులతాంగనా అని కట్టు బాటులో వుంచే వాళ్ళవరల్ల 

~~ భః ఇ అ వావి ఖు అని 

(పదర్శింపవలసిన వెన్నంటిక్ రాఠకపహపోదడతంనలేతనే అందుకోసం వచ్చా 

విచారం గల ప్రులకోసం అవి పుట్టినట్టయింది _ చేదా వాజట్దకోగం అటి 

అప్పుడు పుటాయో అప్పటికింకా పూర్వాన్నుంచే వరటి యుర్బాదథంుందిః 

డులుడోవాలని అభి ఆ జాతికి యిప్పుడు యితర వారళాలవ ల్ల హ్ విచ్య మ 

పాంయం (ప్రాయికంగా కలిగింది. నదులుకోవడానిక్ పూరణవాలలతో 

ఆయితే రాజకీయ (పతిబంధం పుండవలసివచ్చేడేమో నాన తు 

(పతిబంధం తేశమున్నూ లేదు. ఆ వదులుకొగె దారిని ౫ంనా 

ఓ eb 
అయ లైల ౮ ఈ గుకరా డా ఆభినందించేవా క్లో. కాని దేవతోద్రేశ కలగా మహా పుణాంతు 

౨న దాతలు పూర్వం తమరు పిసాదించిన మాన్యాలలొమాడా వములు 

కోవలవిందంటాను. ఆ మాన్యాలు గత కళంరాన్ని జ్ఞ పి! 
చలి 

భయపడడం యుర్తం. మాన్యాలేమో అనుభవించడమా 2 
ఖో /ో జి నాటి 1 

కోవడమా ? శాంతం పాపం : యిీోరీతికి అర్భకులుకూడా వం గతేమిటి 2 

దేవుడు రాయే కదా! డేవుండికి గతెవ్వరు ? పండియచేగ దాః 

GJ | 

వ్ “ఐణశ్వర్యమదమతో౬సి మాం న జానాసి దురుతే! 
ne) (a నా. br 

పరై & పరిభవే ప్రాపు మదఢిడా చవ సితి8,.” 
Me ఆజ్ మ 

అని వేదాంతాజార్యులవారు ఇెప్పిన శ్లోరారంవల్ల పండితులకున్నూ 
వా ww వు షు ళా వ్ 

గుళ్ళో వుండే 'దేపుండికిన్ని కుండే సంబంధల యొలాటితో తెలుస్తుంది. 

ఆయితే యిప్పుడు పండితులకు ధర్మనిక్షయంతో స్థానంకేదు. యేలాటి 

పండితులకు ? వెనకటి భారతీయశాస్త, వాసనతో పున్నవారికి. పాశ్చాత్యో 

విజ్ఞానం కలవారే సర్వ భర్య నిర్ణయానికి నియంతలుగా ముంటూూ రృ న్నారు. 

వారి వుద్దశాలకిన్న్నీ సరన దైశాలకిన్నీ వుత్తరధువ దతీణ[భువాల కున్నంత 

సంబంధం. మళ్ళా విషయం విషయా6తరంలోకి దూకుతూ వుంది. దేవతా 
దోంహం తప్పు. అది లేనిపద్దతిని దేవదాసీలు తమ సంస్కారాన్ని నిర్వ 
_రెంచుకోవడం యుక్తం. ఒక్క_ళ్ళుకూడా పూర్వవృ త్తిలో వుండనక్క అ 

లేచు. 'ఆ వృత్తిలో "హేయత్వం: వున్నమాట సత్యమే : ఆ దృ_త్తిలోనే 
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కాదు? జీవనార్లంగా లోకులు ఆదరించే అన్నివృత్తులలోనున్నూ అంతో 

యింతో హేయత్వం వుండే తీరింది. అయినా వారువారు యెందు కాయా 

వృత్తులు అవలంవిసూ వున్నారంటే 2 — “పొట్టకు పజ్జండు కూటికే 

నుమా $ి పూర్వవృత్తులలోకంకేకూడా యిప్పుడు మహాగారవమెన వను 

కొనే వృత్తులలోనున్నూ దోషాలుమితిమీజి వున్నాయి. (ప్రస్తుతందేవదా సీలు 

యేవగించుకుంటూ వున్న వృ త్తిలోవున్నంత యేవం కాకపోవచ్చును గాని 
కొంత యేవమున్నూ యెంతో ఘోరమున్నూ వున్న వృత్తులు మతికొన్ని 
వున్నాయి. కాని యింకా వారువారు ఆ వృత్తులను యేవగించుకొన్నట్లు 

లేదు. లేక వారిలో(గూడ కొండలు యేవగించుకొని మానుకొన్న వృత్తులు 
కొన్ని వుంకే వన్నాయేమో గాని అవచ్చేదకా వచ్చే దెనా ఆయావృత్తులు 

చేనేవారిలో యాలాటి చలనం కలిగినట్టు లేదు. డేవడాసీఎలోనే యీలాటి 

సంచలనం కలిగింది. యిందుకు యెవదుగాని అడ్డంకి చెప్పకూడదు. వారూ 

యెంత తొందరగా నేనా ఆయావృత్తులు సర్వమూ వాట్లకు సంబంధించిన 
ఫలితాలతోకూడా వదులుకుంటు బాగా వుంటుంది. పీట్ల కన్నింటికీ అంగ్ 

కారం యేజాతివారికేనా అయితే ఆ జాతిలోన్నుంచి కొందజు గాని లేక 

పోతే అందబూకాని యూ కాళీఅఆయిన చోటును ఆక మి స్తే ఆక౦మించ 

వచ్చును. లేదా ఆపోస్టు కాళీగానే వుంటుంది, మునింగిపోయిందేమిటి ? 

ఆవిచారంతో పన్లేదుకాని పపంచ చరిత్రలో యేవృత్తికాని కాళీపడ్ 
యెవరికోసమున్నూ నిరీక్షించిందని చెప్పకోవడం నాకు తెలియదు. "ధాతా 

యథాపూర్వ మకల్సయతి*” యింకా వా? స్తే చాలావాయాలి. యుంతదా౭కా 

వాంయుటకు వక తపస్విని తొందరపాటు కారణం. ఆపెకోసమైతే యింత 
డాంకా వాయనక్కరలేదు. ఆపె తొందరపాటు నిమి త్తవమ్మాతంకాని ఆయా 

విషయాలు యితరసోదరులకొఅకేనా యెవరో (వాయవలసినవే కాని వాసి 

సంపాదించే (ప్రయోజనం మాత్రం లేదు. యెందుచేత ? యిప్పుడు యిట్టి 

మాటలయందు యెవరికోతప్ప విలువలేదు. కొందజు యెవరీ (వాసిందంటూ 
విచారిస్తారు. ““వాసినవ్య క్తి లాటీచార్డీ రుచిచూచినవాండేనా ? శ్రీకృష్ణ 
జన్మస్రానానికి యున్నిమాట్టు వెళ్ళి వున్నాడు ఇ” అంటూ విమర్శిసారు. 
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ఆ వివర్శనకు యేమాత9మేనా ఆంగికే తప్ప వాడిమాటకు “వాల్యూ 
వుండడు. యిప్పుడు ముఖ్యంగా కావలసిన ““క్వాలిఫచేషన్ను” అవిమారచే 
యింతవజకు నాకుదెలునును. తెలిసిన్నీ నాకు తో(చినమాటలు (జాసూ 
వుంటాను. అవి యొవరినిగాని బాధించే తాత్పర్యంతో |వాసేవికావు, కాక 
పోయినా (ప్రస్తుతం వొకవపస్వినికి బాధకంగా కనపడ్డాయి. ఆపె వేశా 
వృ_త్తియందు వుండే మేవాన్ని, కూగా తెటుసుకెని ఆ సంఘాన్ని ఆధి 

దెచ్చె తలంపుతో శాయశ రాలా పొటుపదుతూ పున్నవారిలో వొరవ 
ఆపెపచ్యతూన్ని ఆమోడించవాశ్ళలో చేను మొవటివాణ్ణి. అంచులో వుంచే 
యేవపం ఆమెకు యెంత. వెఎనునో ఆఅంవకన్న్న నారు వది రెట్లు యెక్కువ 

తెలుసును. నేను ఎంచణిడో ఆవ్ఫ ని వవలుకొవలసింఎని సలహాయయిచ్చి 

వున్నాను.... ఆసందర్భం గంంథాన్లో కొంత కనపఆఅచికూడా వున్నాను. 

అంతవలరు ఆవిపజకూడా వప్తుకుంటూ.శపుంది. యింక నూ యిద్రజిశ్ అభి 

పా9ంయ భేదం యొక్కడంటపే ? డేవతానౌకరీభూములు తేరగా ఆనుభవిం 
చడందగ్గిఅ. ఆ'పెకు వేశ్యలలో యిప్పటికప్పుడే పూర్తిగావాకపోయినా నూటికి 
తొంజె వంతులు టుర్నీతిపచలుకొని సంసారిజ్రు మార్గం ఆవపలందించడం జరి 

గిందనే నమ్మకం పూర్తిగావుంది, అలావుండడం తప్పున్నూకాచు. యెవచేనా 
వకకార్యాన్ని పూనుకొని నిర్వహించేటప్పుడు ఆనిర్వహణంలో*ఆవగింజలో 
అజపాలు"”” గూడా రాజుండావున్నా చాతావటకు జరిగిందనే నమ్మికవుంపేనై 

కాని దానిలోవారు పనిచేయడానికి సాహసోత్సాహిలుకలగవు. వెడకయెవరో 
(ద్రాహ్మాడు పరమామాయికుండు సముటం దోసిళ్ళతో లోడుతూపుండ 
డమూ ఆలా పది పదిహిను రోజులు జరిగాక “యమేమాత9ం సముద్రం 
తరిగిం""దిని [పశ్నరావడమూ ఆ (పశ్నకు జవాబుగా ఆ మచ్చి(బాహ్మ్మాయడు 
“నూటికి తాం. భె తొమ్మిడివంతులు తిరిగింది. కేపోనేండో పూర్తిగా సము 
ద్పోంవట్టిపోతుం"” దని సంతోవపూర్వకంగా చెప్పడమూ అన్య౭ి వాసే 
వున్నాను, ఆమెయొక్క_ఓ శ్వాసానికిస్నీ ఉద్య మానికిన్ని Cy వ్యాసంతో 

భంగించేమాట వక్కటికూడా లేదు. కళలకోసం యిప్పుడున్న వేళ్యలే 
వుండి తీరాలనే అభిపారియాన్ని నేను నా వ్యాసంలో యెక్కడా వెల్లడించ 
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లేదు. యేజాతిలోన్ను ంచేనాసరే కొందు వుండవలసివన్తుందనిమా(తం అభి 

(చాయం సూచించాను. కాని, “కళలు అంతరిస్తాయి కనక వారుగాని మరొక 

జాతివారుగాని వాట్లను సంరక్షించడానికి కొంత దుర్నీతితో సంబంధించిన 

దేవదాసీత్వాన్ని, లేక వేళ్యాత్వాన్ని స్వీకరిస్తే గాని వల్లకా శ్ గవర్న 

మెంటుద్వారాగా బిల్లు చేయించవలసి వుంటుంది గనక అందుకోన మై 

గవర్ప మెంటుతో పలుకుబడి కలవారికి విన్నప మంపుకోవలసిం"”దనియే 

సంభాన్నీ నేను పురికొల్చ్పలేవము. యిట్టిస్పితిల్ ఆమెకు నామీద ఆగంహా 

మెందుకో? నా వ్యాసం కయ ర క... సో వలసిం"' దని శాసించడం 

ఎందుకో ? అగమ్య గోచరంగా వుంది. పవృ త్తిలోనూ మంచిచెడ్డలు 

రెండూ మిళిత్యావుంటా ము. విధి లేక _- పాలకోసం రాయిమోసినట్టు 

ఆమంచికోసం చెడ్డనుకూడా ఆ మోటించవలసి వస్తుంది. దీన్నే “ధాన్య 

పలాల న్యాయం” ఆంటారు. పితరనకంలొ చేయింటికి తునక 

వ్య_క్తికో తప్పు మాంసభక్షణకో అవసరం సర్వా కాలి పవతదు వాల 

(మానను రాతనుం గలదె? మాంసము పాంణుల మేన6గాక” 'అందుచేత 

గోవు మొదలుకొని అన్ని జంతువులనూ అందులో ముఖ్యంగా అందటిీకి 

పనికివచ్చే మంకలనూ గొెణ్చలనూ వదించవలసివుంది. ఆయీ జంతువులకు 

(సోల్) ఆత్మ లేదని చెప్పే పాళ్చాత్యుల కెంత కరుణ వుందొ ? వాట్ల 

యందు మనలో లాగే ఆత్మ వుందని అంగీకరించక తప్పుదు. యిట్టి 

నిష్క_రుణత్షం నహింవనేకో మాంసభకణం రుచింపకో తఈరదతో 

ఆ వంశాలకు సంబంధించినవారు పూర్తిగా శాకాహారులుగా మారివున్నారు. 

వారిని “మీరు మాంసభక్షణం చేస్తేనే కాని వల్లకా”దని యెవరూ 

నిర్బంధించినట్టులెదు. ఆలాగే 'వేళ్యాత్వాన్ని గూర్చిన్న్నీ నిర్బంధించేవా 

శృంటో వుండరు; (పోత్సహిాంచేవాళ్ళున్నూ వుండదు, యిక్కడ వాఇయ 

వలసిన (పధానంమాట వాయనేలేదు. ఆ జంతువధ వక్కరోజున ఆవ్యాపొ 

రస్టులు సమ్మెకట చేయకపోతే యందతో వుపవాసము చేయవలసివప్తుంది. 

కాని ఆవధకు కులకంమాగతంగా అలవాటుపడ్డవా రే తప్ప యితరులు 

మాంసభకకులే అయినా అవలంవించలేరు. తళ 'ఘోరక్చత్వానిక 
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వారుగాని వేరొకరుగాని సిద్రపడడం యెందుకు ? 

ఆ లాభా పేక్షమా[తిం అందతినీ ఆ పనితోకి* దిగనిస్తుందా ? ఆలాగే (ప్ర 

విషయమున్నూ - యిందాలళకా యెంచుకు ? వరమపవితంమెన యిల 

పకుహననం చేయడంలో ఆరితేరిన (శాతిపేరు శమిత. ఆశమిత ఇక నర 
మేధంలో పళువుగా యేర్పడ మనిషిలండే కావలసివచ్చింది. యిందుచేతి? 

యజ్ఞా నికి సమ్మతించికాడా ఆపనికి యితర[ళెతులు సషర్య్మాతించాచు వు 

ఆఅవఎడు ఆన లి కన్న తం (డి “మరికొంత భగాన్ని యి నేసే ఆశమి 
భీ డా. అాజాజాలీలీ డీ 

అ a సబ 1 టు సుష వ మజ అర్లీ wa mM + “న లొ 
తృవ్యావాదాన్న్ని సిద్వత్తివై నన్నాడు. ఇయ అటి - ళ్ళ ప్రార్యచవిషయంలటి 

యెొకిష్టైవ (వాయనక్క_అరేచు, ఆన్ని దుష్యత్యా్యాలూ ధనంచేయిస్తుంది. 

ఉ. “దేవతిలన్ యజిం[తు పర చేశాములజా జరియిం(తు దాతలై 

కోవిచరోటికిన్ ముదము గొాల్పుదు దుత్తము; లల్బతోభులో శ 

జీవుల హింస నసేయుదుచు చేయు మురెంత_యు జౌరమున్ దగా 
భావన నయ 6గా( బరధినము్ము మారించెడి (తోవ లిన్నియున్,”” 

దానిశోసం పలువురు ఏలు వృత్తులను అవలంబించారు. అందులో 

కొన్ని పృత్తులలో మంచికన్న చెడ్ర తకక్కుువ వుంటుంది, తొన్నివృషచ్తు 

లలో చెడ్డకన్న మంచే యెక్కువగా వుంటుంది. తొన్నిట్లో రెండూ 

సమంగా వుంటాయి. యావతుగాని కొంతేగాని మంచితో చేరడముస్తూూ 

చెడే "చేరడమున్నూ ఏవృతిలోనో కాని సంఘటించదు. అటిసితిలో ఆయా 
at) నాన చం కం 

వృత్తులు వారి వారి యోగ్యతానుసారం ఆనాదిగా అవలంబించి. “కుల 

వపృ_తికి నాటిలదు గువ్వల చెన్నా ' అన్న గుడ్డి విశ్యానానిడి దాసులై 

కొందలు ఆలాగే పడిపున్నారు. వారివారికి భారతంలో పన్న ధర్య్మువ్యా 

ధుండు వగయిరాల ధర్మవాక్యాలున్నూ, భగవదడ్లీఇలోవుండే..._ స్వథర్కే 

నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః”” అనే శ్రీకృష్ణ పంమాత్మయొ_డ 
చప కాక ల 

ఆ భిపాయమున్నూ ఆధారంగా కనబడుతుంది. కొ _త్తతోవ తోక్షేవారికో = 

“తాతస్యకూపోఒయమితి (బ్రువాకాఃక్షెరం జలం కాపురుషాః పిబంతి" అనే 

వాక్యం తోడ్పడుతుంది. ఆయావ్యక్తులు తమ తమ వృ త్తియందుండే 
గ్ wale: న 

వైచ్యాన్ని యేవగించుకొని క్వాచిక్క_ంగానే అనుకుందాం, ఆవృ తిని 



(29) కళలను ప౦దర్శించె స్త్రీలు స్వతంతెలుగా వుండాలి బిడెర్ 

వదులుకోవడానికి ముఖ్యకారణంగా నా బుద్దికి యిలా తోస్తుంది. యేవో 

"రెండు పరీక్షలు ఆయా నీచవృత్పులలోనే వుండి నంపాదించిన ధనంతోనే 

తమ తమ సంతానానికి తల్లిదర్యడులు అంకేటట్టు చే స్తే తద్ద్వారాగా గౌరవ 

జీవనం యే కొందటికో కలగడం చూచి యితరులు కూడా న్వవృ త్తిత్యాగా 
క్రి పియత్ని స్తూవున్నారు కాని ఆలాటి పుణ్యకాలం గతించి చాలాకాలం 

ఆయింది- దానికి అపేక్షించి కులకమాగతమెన వృత్తిని వదులుకుంయే 

విచారించవలనసిన దోజులు ఆసన్న హుయినాయి. 

నావద్ద చదువుకోవడానికివచ్చిన (బ్రాహ్మణ విద్యార్ధులతో అనా 

శా గా పౌరోహాత్యాలు వున్నవాళ్ళు కొందు ఆపొారోహిత్యమందు వుండే 

వై చ్యాన్ని బట్ట దాన్ని యింకముందు వదులుకునే లేంతఆతోచన చేస్తూ 

వుండేవారు. 

శ్లో. “'పురీషస్యచ రోషస్య హింసాయా _స్తస్కరస్యచ, అద్యక్ష 
రా లకి సంగృహ్య్ చకేధాతా పురోహాత మ్ 

అంటూ వకశ్లోకం యెవరోమహాకపి చెప్పింది తోకంలో శిష్తపరం 

మర చదవడం కలదు ఈశ్లోకార్హం వివరించడంక౦ పొ ఏవరించకపోవ 

డమే కొంత గంఖీరంగా వుంటుందని వదిలేశాను... యింతేకాకుండా 

“పారోహాత్యం రజనిచరితం గావణిత్వం నియోగమి” ఆంటూ 

వక శ్లోకంలో యెన్నో వృత్తులను అవలంచి స్తే అంతగా ఆక్షేపణ లేని 
వాట్లను యెత్తుకొని- ““మాభూ దేవం మమ పశుపతే! జన్మజన్మాంక రేఒపి” 

అంటూ వకకవి దూషించివున్నా+డు. కవులకేంసని వుంది ? (ప్రతీ 

మ గ అ్మగన్జానానికి యెక్కి_౦చాలంయే యెక్కి_ంచాగలరు! ఆధ ౩పాణతా 

శాని కంటించాలలెపే ఆంటించాగలరు. బిబ్హణు (డు కవుల శ క్రనిగూర్చి 

వికమాంకడేవచరిత 18వ సర్లలో కాంబోలును యెత్తుకొని “రావణా 

సురుండు దుర్మార్గ్లు (డనుకోవడానిక్కా_ని రాముండు సన్మార్గుండనుకోవ 
అడ అడు & అచు 

డానిక్కాాని కవులయొక్క_ ఆగహాను[గ్రహాల కారణం గా సమర్ధించి 

నాలు సనశల[వరిక్ష చెయడానికి వుపక్రమిస్తే జీవనార్హం యేవ్య 
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తిన్నీ ఆవలంవించడానికి అవకాశం రరపోవలసి వదరుంది. తుబతువరప 
అజాన్ (౮ 

చాన ఇ ఇ pw 

శితోంఛాది వృతులుకకాడా విమర్శి ఆగడే ఆంగ, యీబండర్భం 

చను "“మర్తేశ పర షట్బతి ** అనే డాసిలో విస్తారంగా విమర్శించి ఆకులు 

నింద్యవ్శ త్తిగా అుభి(జా యపడ ఆర్చకత్యాన్ని యితర వృత్తులరనస్ను అము కా 

పర నాథ కమెన వృ_త్తిగా వి శృరనీతిచ3 ఆయా 

పద్యాలు వుదాహాదరించచేదు. ప్రస్తుత మేమిటల ఫీ ? వారో హితం వదులు 

కోవాలనుకున్న ఆయా విద్యార్థులకు నం సు స మానో సో 

చేసివున్నాను. ఆయా విద్యార్థులు ఆ పౌరోహిత్యిందు (దనే యిబ్బుడు సుఖ 

జీవనం చేస్తూ నన్ను తల్చుకుంటూ వున్నారు. యీ రోజులో వేదళాసా? 

అకు ఆమాత్రం మ 6ంచివృ త్తి రి మతోటి వున్నటు నాను తోందచడు. యీవా 

మోహంవల్ల (వాహ్మణాది వర్జాలవా రందిటూ సంకంతోచితవ్వుతులు 

వదులుకొని క లై వర్హాలవారందియా ఆయా వుతులరోణం మళ్ళా 

పాంకులాడవలసినకాలం ee మవుతూవుంచిడే అంకం ఆ వ్యాయాహాల 

శూన్యం కాదడంవల్ల అందే కిక్ ఆనుభవంలోనే వుంది కనక వి బరించను. 

నిన్న రాతి a పాకలో పక సంపన్న గృహానులయింట విందుకు 

వెళ్ళాను. అక్క_ డవున్న వంట[బాహ్మా (డు మొటుకు డజను చకా రాక గాఆఅన్ని 

సబట్టూ ప్యానుచేసినవా (డు. పూర్వకాలంలో వంట[బాహ్యాలు ఎముటి దవా 

రున్నారా ? యీకా స్ప వె ప్యాసుకళూ కున్న నాలుగెకరాల భూమీ చై కంపు 

పనిపాటలు యమ్ యేలశే లేనప్పుడు మెటుకు-తేషనుకు చొెరకడం 

యెక్క డ? అందుచేత పాపం : యీవ్భత్తి చసుకరుంటూ వున్నాంయ. 

వాస్యాండు కనక పనిపాటులు దొరకచేవనుకుందామా? అక్క బపచమ. నాన్ 

బామిన్సు క్కూడా ఇదే అవస. కాస్త ఆలస్యంగా రాఃదలంచి వున్నట్లు 

సూచనలు కనపడుతూవన్నాయి. బబ్బావళ్యా మంతర సన్ని విష ౩” 

(బాహ్మణులను (బాహ్మణేతరులు అణంగందొక్కెతే. వారిని హరిజా 

నులు అణ(గ(దొక్కు_తారని సూచనలు కనపడుతూ వున్నాము... వక 

సంపన్న గృహస్టు మా బంధువులలోనే వుండేవాండు. ఆయన కావడానిక 

వురోహితుండేకాసి యెందణినో పోషించాడు. కొడుకు లందఃకిక్ యింగ్రైిషు 
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చెప్పించాడు. వాళ్ళు పౌరోహిత్యం చేయరుకదా ! వనిపాటులో ? 
యెక్కడనుంచి వస్తాయి ?—“యితో(భష్ట స్తతో (భష్టః ఆయింది తువకి- 

పౌరోహిత్యం యితర లాక9మించుకున్నారు- అయితే వేళ్యాత్వం వక్ రు 

ఆ(కమించుకుంటారేమో? అని భయపడి స్వీకరించడంలోదికాదు. వేశ్యఅం 

చూ నంనారిణులుగా మాతినా లోకానికి వచ్చెచిక్కున్నూూ స్టూ లద్భృష్టని 

లేదనుకుందాం. ఆ వృత్తిలో వున్న (వధానదోషం అందణబూ ఈయేవగించుకో 

తగ్గిది బహుపురుష సాంగత్యం. యే అదృష్టవంళురాలికోతప్ప వక్క_డితో 
జీవితం తెలవారనిమాట సత్యం. యిదిపా ళ్చాత్యాకవులు రసాభాసంగా వరిగ 

ఇకించారో లేదో కాని మన కవులందణఖూ రసాభాసమే అన్నారు -- యా 

దోషం యిప్పటి క్రీ లందతికీ సం[క్రమింపచేయడా నికి తగ్గ బెల్లు విడాకులచట్టం 

వకటి రా-టోతూవున్నట్టు అందలఖూ యెతింగినదే, అట్టిస్టితిలో ఆదోషాన్ని 

యేవగించుకోవడం యేమంక ప్రయోజనకారిగా వుంటుండి? కొద్ది భేదంవుంకే 
వుండనివ్వండి గాని ఆచట్టంవచ్చాక పాతి వ్రత్యమనే మహాపదవి వేశ్యలతో 
పాటు యితర స్త్రీ తలత్రో కూడా నూటికి తొంభిె భై పాళ్ళు పోవలసిందే + 

యేపురుషుళ్ణి కట్టు కుం'ే ఆ ప్పురుషుండితో పే వుండడం పాతివత్య ముని 

చ ఈ ఆప్పరుషుండి జీవిత కాలంలో౭ గాని అనంతరమందు+ 

గాని దానికి అన్యథాత్వం కలిగితే ఆ (వతానికి భంగంకలగక తప్పుదు. 

ఛారతీయులట ఇాస్తా9లన్న్నీ ఆసూతాానికి కట్టుపడేవున్నాయి. ఆఅముతే యింత 

ఆసిధారావెతంగా బతకడం దుర టంకాదా ? అంటారేమో ? అందుచేటే 

ఆవిరుదును యకొలందిముందో తప్పు ఆఅందయూ పాందలేక పోవడం. 

ఖొందలేకపోతే “పొందలేక పోయా౦గదా” అని విచారించేవారు పూర్వపు 

వాళ్ళు. యిప్పుడో యతరులకర్కాడా లేకుండా చేయాడానికో అన్నట్టు 

కాన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూవున్నారు. విడాకులచట్టమంటూ వచ్చినా ఆలాంటి 

పతివితలు చలించరుగాని ఆచట్టాన్ని కంఠంముడి పట్టుకొనేలాగ సవ 

రించి “యేత్రీగాని బిహ్మచారిణిగా వుండకూడదు. వుంటే శిక్షకు 
స్తే చేసేదేమిటి ? పాతురాలఅవుతుంది.” ఆని శాసించడంకూడా తట సై 

ఆభాటిదురన్యాయం వుంటుండా ? అనడానికి పీటుతేదను కుందామా +? 
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అచ జ కా యర 2 “జర్ లి ఆజ్ (ఫించిచెశంలో ఆమధ్య అనాదిగా ఇఉభులంణూరా న్న్న కన్య,ప్రై లు ఆయి 

జో శ ఒ లాస్ ఈ కున : జో 

శంలో వుండడానికి వలకాచన్నార లదూ పతిం పల వకు ల వ స్మ 
లా శా Cu ల 

యిదంతా విషయాంతరం. పిన్తుతం పూర్వాచారపఠరాయణుల కు నిలవపవిద 
4 

లేకుండా పోయేశాసనాలను ధారతీయుతే పిధుడ్వాం వారినిశోరి చేయిస్తూ 

వున్నా రని తెయ్యికో వశమే ఆయీ సోదెకంతకరా ఫవిచం. ఆశాసగాలు 

కొన్ని కొందజిని దాధించినా కొందతఆికి వుపరారాయుగా పున్నాయి. 

ఆందుతో దేవాలయపు మాన్యాలు అంతిరించడానికి పుణజిందిన శాంనం 

యెవళ్ళకీ దొధెంచినట్టు బాహుదృష్టి 

విచారిస్తే కిమేణా ఆది పూర్తిగా 

'దేమో? అని గోచరింపకపోదు. పంచవ 

పెకుడొం జరిగాక యింకా వాట స తడోనం హతా త ల అ స క ల ఆల 
(aan) గూ wah 

క అల Oa = అశ చే / ఫర ల్ అ అలు ణా ళా జ యిప్పటి సంన్మ్కాారంవల్ల శాలు రులటబ్రులుగా మాజడదఎుంరరా : జతి 
టా. వో ము 

f గింది. దానివల్ల కొంత సువితికే అవకాశం యేర డె 

అవకాశం వలేశమూ చేది” లఅనేవాదికి జవాబు చెపషవలకిదంలం. ఆదర తే 

(oa దేవాలయంమాన్యాలు ఉంతరించవలనది వచ్చింది. కసా... 

వ 

వుంది. అని శాసనసభ్యులు కరుణిలచారు.. గేప్పుండు రాయేకనక యెవరికి 
వానిబాధ లేకపోయింది. జరగవలసినదేమో జరిగింది. యీ డిరు వ్యాను 

కాలేదే అనుకుందాం; యిదివఅలోవున్న పి కారు టం చమూ ౨ిటు6(దాట్లు 

వున్నాయే ఆనుకుందడా౦. అప్పుడు మాతం చేశ్యావృ_చ్రియంచు యమధ్నుం 

లేని వనితామణులు తమతమ సంతాగావికి వివాహాలుచేసి కులక్ర్రీదుర్యా 

దలను సంపాదించడానికి అభ్యంతర మేయేనావుందా ? ఆలా వివాహాలు 

అనాదిగా జరుగుతూనే వున్నాయి కడా: కుల శ్ర్రీలకన్నా యెంతో మిన్నగా 

సదాచార సంపత్తితో వారు వర్తిస్తూనే వున్నారుకదా: యిష్టుడు దేవ 
nn = | అల లలో 

చోహంతప్ప వచ్చిన విశేష మేమిటని నాప్రశ్న. జాతియావత్తున్నూూ 

నిష్క_శళంక జీవనానికి రావడమే విశేషమని ఆవలివారి పిత్యు చరం. 
అలనే 

సశర్వేసర్వత9 వకశేసీతికి కట్టుపడడం అసంభవమని చెప్ప్బ్పవలసిపున్నా 
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చెప్పక అందుకుకూడా వప్పుకుంటాను. యే యితరసంఘాన్ను చో 

కొందు దీనికి ఆలాయపడి తీరుతారనిన్నీ మూలోచ్చేదం యెన్నటికీ 
సంభవించదనిన్ని నౌ తలంపు _ యెన్నాన్నిి గాలివానలు. యెన్నెన్ని కల 

రాలు, యెన్నెన్ని "పేగులు, యెన్నెన్ని యుద్దాలు వచ్చి యొంతెంత జనాన్ని 

నాశనంచేసినా జనాభివృద్ది నామమాతాభివశిష్ట మయిందా ? ఆలాగే 

ఆయామర్వృత్తులున్నూూ అని దేశచరిత్రవే త్తలకు తెలియనివిషయం కాదు. 

అందుతోనూ ప్క స్తుతవిషయం మరీ దుర్హటం. యిది వొకరి తోడ్చా 

టక్కు అలెకుండానే వాదివారి ఆత్మబలం వల్లనే నెగ్గందగ్గది. ఆ వృత్తి 

యందుండే దుర్నీతిని యెజింగే కొందబజు దానివల్ల వుండే లాభాపేక్షచేత 

వదలళే కుండా వున్నారుగాని మతో కారణం చేతకాదు. అందణఖికీ దేవా 

అయనవుకరీలు లేవుకూడాను __ లేనివారందజణూ ముందుగా దుర్నీతిని 

వదిలి సుసీతిలోకి వస్తే వున్నవారు ఆఫలాపేక్షను వదులుకొని వెంటనే. 

““నలుగురితో నారాయణా, కులంతో గోవిండాి గా మాజణడం తటస్టిం 

చేది. యిప్పుడు ఆలా జరగలేను. “ముక్కు. కోనుకుంమే దేవుడు కన 
పడతాయిడన్నట్టు దేవతామాన్యాల చిక్కు_తీర్చడంజరి గింది. యితరం 

యెంతవరకు కొనసాగిందో మాన్యాలు పోగొట్టుకున్న ఆ భగవంతుడి కే 

తెలియాలి. యే సంఘమేనా నితిమీంద ఆధారపడి నునీతికి రావాలి. 

ఆలాటిసీతిని పాటించేవారు యే సంఘంలోనేనా యేకాలంలోనేనా కొలది 

మందిమాత౨ మే వుంటారు. వారు తమతోపాటుగా మజికొందజీని తమ 

మార్గంలోకి రప్పించుకుందా మని యత్నించడం యు క్షమే. దాన్ని నిషే 
ధించడంతప్పు. ముమ్మాటికిన్ని తప్పు. అట్టి తోవ నావ్యాసంలో లేశ 

మున్నూూ తేదు. మ. వుద్యల కు యే దుష్కార్యంతోటిన్నీ ఆవనరంలేదు 

గాని కొన్ని విద్యలకు అట్లచికుు._వున్నది. మృదంగం వగయిరా చర్మ 

కట్టు వాద్యాలకు చర్యాలతో అవసరం. అది స్వయంగా చచ్చిన జంతువు 

చర్మంతోకూడా సాధించవచ్చునేమో కాని జపతపాలు చేనుకొనేవారి 

కృష్ణాజినం కావలసివస్తే అట్టిది పనికిరాదు. అట్లని యే వెంటకాండితోక 
గాని నాకొక చర్మం బలవంతంగా చంపిన జంతువు తాలూకు కౌవాల! 



య విం దన్నారు. యించి ners రూ 

ంనీ 

న! 

ఈ 

ధించి వున్నారుగాని నాదదాదులు గానాన్ని న 7 తచూదించి వనదారు, యీ అలం 

రంగా డానివుజ్చా త్తి నామజేడాన్నుంచి పుదసట్టు కాడా (వమాణాలు కన 

పడుతూవున్నాయి. ఆట సంగీవం పవురుములనోటిలో వినడంకన్న శల 

నోటితో వినడమే ఎక్కువ రసవత్తరంగా వుంటుందని కొంవోబున 

ఆ నారనాచయులు ఆహ్సరసలకు డాన్ని మన యం. రోస్తుంది. గానంతో 

వాటు ఆభినయం. ఆది నాట్యలతో జరం యవ సు ఉలవల కవ గట్ట 

నట్టు వురి షుల వల్ష కఖగలైవి కాకహోయిడనాయి. రాజాథధిరాజులు కాయో 

విద్యలను మిక్కి_లిగా ఆఎరించేరోజాలో యేదో సంభూస్నులచి వారివారి 

తొలిదండుల సమ్ముతినిబట్రి కొంత ఫల సికతో దీని౨ి(గా తవుతమ కొయమా 

_ర్రలను కొందజిని వదం పెట్టడం తటస్టించింది. వారు సృతలదచ్రత్వ్సం 

లేకపోతే ఆయీ విద్యావ్యానాదులు కొనను కవర్ వివో హాత రని 

డం తటస్థించింది. కాని రాజసభలలో వద్వాంసులు వగయిరాలతోవాటు 

వకసానం గొరివాపాదకంగాణవపుంది. “పెంగా దేవాలయాలలతోను సానం 
ఓ (లి tu 

వుంది. జాతుర్వర్ష్యం తరవాత డేవాలయాలబ్లోతీర్ణప్రసాదా లిష్యడం వుంది. 

వ్యభిచార దోషం వరటి ఇుందిగాని అది యితర ప్ర్రులడు పరతోళలలరో 

కూదించిన నట్టు దావెంచ డని చఉవ్చవచ్చు. యెొందుచేతి ఇ అన్నిసాతీరంగా 

వకభర్త రక్ వివాహితురాలై ఆయ అందుకు తిప్పి ఒంణరిబచిండది రనక 

దండింపతాగ్య ద్ దోషం చేసిన్వయింది.._. యిక్కడ జుటైదో షంచేదు. కొని 

తనకుయేర్నడ ప్రవర్తనతో ఆన్యథాగా సంచరిా ఈవిడటదూాడా దండు 
రాలే వా చెశ్య మూ(డరోజాలు వకదితో వుండుట ర్న రచుకాని 

ఆ మూండురోజులలో ఆయన స్వర్షతుండు కాంగా సహగమనం చేయబోవ 

డం వగయిరా పురాణగాథలవల్ల బహు భర్త కాత్వాన్ని ఆంగికరిస్తూ 

దానిలోకూడా నియతవ_నంవుంకే పరలోకహానిలేనట్టు తేలుతూవుంది. 

యహాలో3ంలో దేహారోగ్యం చెడగొట్టుకోవడం యితరులది ఇెడగొట్ర 
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డం అనేది యీలాటిజాతి యేర్చాటుగా లేని డచ్చి దేశాన్నుంచి మన 

దేశానికి దిగుమతి అయిన వ్యాధుల "పేరులవల్ల తెలుస్తుంది. అసత్యం 

లేకుండా జర గనివృత్తులు కొన్ని వున్నాయి. ఆందులో యిది వకటి. 

యిట్లిదాన్ని అవలంవించికూడా సత్యతత్పరత్వంవుండే ఆ కుల స్త్రీలు. 

ఆందులో పరమో _త్తమరాండ్రు పొందే సద్దతినే పొందుతుందని పూర్వ 

గ 9౦థాలవలై తేలుతుంది. యిప్పుడు ఆ గంంధాలయందు6గాని వాటిని 

చదువుకొన్న వారియందు(గాని గౌరవంలేదు. వారు యె మెంబరు పదవి 

కిన్నీ యెన్నడూ ప్రయత్నించే స్వభావం కలవారుగానూ వుండరు; వక 

రెనరేనా పీియత్నించినా వారిక్ వోట్లూ రావు, కౌంబట్టి వాదికి సభ్యత్వం 

లేదు. సభ్యత్వం వున్నవారున్నూ ప్రాక్రాలే కానివారు భారతీయమైన వేద 

శాసాంలయందు కృషి చేసినవారుకారు. మాటనరసకి వక సంగతివాస్తాను. 

కుక్కు_లున్నాయనుకోండి వాట్లని చంపవలసిందని యేభారతీయ విద్యా 

నిర్టాతుండున్నూ కొంతఫండు ' ధర్మబుద్దితో యేర్పాటు చేయ డు. యెవతో 

వకయూరోపియన్ అట్టి ధర్మకార్యా నీకి కొంతవండు నిలవచేసినట్టువింటాను. 

మునిసిపాలిటీలలో కుక్కలని చంపించడం అంతా యెజింగినదే. యెందటజో 

దయాశాలురు చూడలేక బాధపడడమున్నూ యొజింగిందే. యివన్నీ ధర్మా 

లుగా వప్పుకొనే సంస్కా_రులు గానాఖినయాలు పథాన జీవనోపాధు 

లుగా బెట్టుక”ని ఆ విద్యలు స్వాతం|త్యంతో సంబంధించినవవడంచేత 

ఆవివాహితలుగావుండి ఆకారణంచేత వ్యభిచారదోషానికిగు తికావలసివచ్చిన 

వారిని యేవగించుకొంటూ వున్నారు. కొందటు నవనాగరికులనే కారణంతో 

ఆ విద్యల తోపాటు సమస్తమూ వదులుకొనదలంచుకొని పాటుపడుతూ 

వున్నారు. నంతోషమే : అట్టినితిలో సాకర్ చేస్తే అను భవించతిగ్గవిస్న్న్ లేని 

పద్రతిని వదులుక కోతగవిన్నీగా వున్న మా సల వదులుకోకపోవడం 

యుక్తంగా వుందా ? మాతంగ డూ గాన విద్యాపరిశంమ కలవాళ్ళు 

వున్నట్లు హారిశ్చుంటదోపాా క్యూనంలో పడుతుంది. ఆలాటేవా శృెవశ్తేనా 

ఆ మాన్యాలు పుచ్చుకొని ఆ ౬పుండ నౌక త సిద్దపడుదురే మో ? యిప్పుడు 

గాంధీగారి యేర్చాటుపికారం వాళ్ళకు దేవాలయపివే శానికి ఆటంక 
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మున్నట్టుకాడా కనపదదుగదా : తేడా ఆభూములు మబజివకటర్కాార్యా 

నికి చేవాలయ ధర్మకర్తలు ఏినియోగించుకుంటారు వీరికెండదుకు? యిుంయు 

వికంతువివాహం చేసుకొనే కన్యకరు పూర్వ భర్త తాలూరు ఆ స్తియందు 

వుండే హావి్క్క్తు హోహాడచనే శాబనానికి కొందిలు దయాళఘవులు (శయ 

త్నిస్తూ వున్నట్టు పిసనవరు ప 
భో Pa శ్ అ pe x a «« జీ 

యెవవషగాని యేవిగాని మారియకరా స మం మఘాటిదక ది టు 

సుత విషయం రాడా ఆట్టి దె. వీస్మిగిపరించి 

చవేవాలయ మాన్యాలు వృథాగా ఆఅయిమహోవడాన్న్న బుతంచిచ్ను వాఇంళానుగాని 

ల్ క్ mw" కో ఒఅ అ దులుకోవద్దని గాని. వదులుకోవద్రన యెద చేణా రొ 

భోధించవలనిందని గాని వాకియతేదు. యెన్నో సంగతులు పూర్వకాలంలో 
Whey 

+ 

యట్లు మొ egy శా వ రాశి శో 4 లో అత్య అతో ~ ( టీ ™ నో న 

వుండేవి ay cd ఆ రూస్రైలల ఆ శం ఒంచివున్నాను. sy బార్తుణు వ న ర అ WIE 

బాన్ * సళ తి న్న ఆ, స్ ఫ్లా గ కలో నే J జ. వస లా. ఎదు. క్క మాణార్టలనుగూర్చిన్న్ని కళలను గూర్చిన్నీ యూత్) చుచు 

కున్నావు. వాట్దిను గహార్చొ చేను నాస్వీయాభిపా9యాన్ని తశ ముగా 

(వాయలేడ , పూర్వుల అభిజానాన్ని నేను అనువడించానుగాని ఆంమలో 

నా ఆభిపాకీయము లేశముస్నూలేడు. నన్ను వుపపంహారించు కామ్మచ్నాపు' 

వీవు నన్ను దూషిస్తావనె భయంచేత వుపసంహారించుకున్నాన ఆసువో ఇ 
పా%చీన గంంథాలని యేం చేస్తావు 7 పంచాంగాలు వట నడిచాయి 

పోతాయా ? అందుచేత వొకపుపహాయం చేస్తు బాగుంటుంది. రిగలతొగా బోవ 
నోటీసు యిప్పి స్తివా, వెంటనే డానిమీంచ వ్యాసం వుపసంహారించువోవ 
డమేకాదు, కీమాపణే పిచురిస్తాను. కొందయి యూీమవ్యి యిలాటి 
విషయాలకు వుపవాస దీక్షలు పాొరంభిస్తూవున్నారు. ఆపికూడా పని 

ఇస్తూనే వున్నాయి. యీ మధ్య వక స్వాములవారు యేదో ధర్య్మశాస్తానిక 
సంబంధించిన విషయాన్ని పురస్కరించుకొని యేదో పుస్తకం వ్రాస్తే అవ 



0) కళలను ప్రదర్శించే స్రీలు స్వతంతగిలుగా పుండాలి క్రి 

సంఘంవారికో బాధకంగా కనపడిందనిన్నీ ఆ (గ్రంథాన్ని రద్రువరచ 
వలసిందని గవర్నమెంటు వారికి విన్నపాలంపుకుంటూ వున్నారనిన్నీ హృతిక 
అలో కనపడుతుంది. ఆయన జగచేకగురువు ఆయన రచనయందు అంతటి 

శారవం వున్నా వుండవచ్చు. కాంబట్టి ఆసంఘంవారు యత్నించారన్నా్నా 

చాగుంది. నేను సామాన్యు(డను. నేను వా9సినదానికి నివంత భయవడ 

నక్కజణలదు. యెన్నండుగాని వేశ్యాజాతికి వివాహాలు పనికిరావనే కద్రు(చా 
టున్నట్టు లేదు. నా బా(తవల్ల కూడా పూర్వంవున్న్న అధికారం పోవడం 

లేదు. యిప్పుడు సంస్క-_ర్హలు వేశ్యాజాతికి కలిగించిన కొత్త లాభమల్లా 
దేవనిసాత్తు అపహరించడానికి ఆర్హ్శత తప్ప తక్కిన స్వాతంత్య్యమంతా 
పూర్వపు విజ్ఞాలాన్నూ యిచ్చే వున్నారని పలుచోట్ల (వా సేవున్నాను-వకా 

యన దెవుండికి ధర్మక_ర్దగావుండి తద్ద్వారాగా మహాడై శ్వర్య సంపన్నుం 
డై నా౭డనిన్నీ తానం సనా దేవస్వాపహారం తప్పిదంకాదా ? ఆని తెగించి 

మాట్లాడితే యెవడి కేనా దేవుండివ్వవలసిం దే నాకున్నూూ 'దేవుండేయిచ్చాండు 

మకు కడుపుబ్బు యెందుకంటూ జవాబు చెప్పేవాండనిన్నీ బందరులో 

వున్నప్పుడు విన్నట్టు కై పకం. ఆ పద్దతిని దేవస్వాపహారదోషం (ప్రతీవ్య_క్తికీ 

తటస్థిస్తుంది. దిన్ని యిలాక్కాకపోయినా యింకోవిధంగా భారతీయవిజ్ఞా 

నులు అంగీకరించే వున్నారు. ఆ కారణం చేతనే శిష్టులందణూ దేవుడికి 

నివేదించి కాని భుజించరు. ఆయీ పదార్ల మంతా తమకు దెవుండిచ్చిందే 
కనక ఆయనకు సమర్చించకుండా భుజిస్తే స్తేనత్వం ఆఅనంగా చోరత్వం 

తమకు స_ఘటిస్తుందనే తాత్సర్య'మే ఆలా నివేదించడానిక్కా_రణం. 

దేవతా మాన్యాలను హరించడానికి దేవదాసీ సంఘానికి తోడుపడ్డవారెవరూ 
అలా నివేదెంచేవారుకారు సరిగదా 1; ఆలా నివేదించి భుజించేవారి జ్ఞానాన్ని 

అభినందించేవారుకూడా కారు. కౌ(బట్టి ఆ ద్రవ్యం అనుభవించేటప్పుడు ఆ 
పనికూడా ఆ దేవదాసీ జాతివారు చేయనక్క_అలేదనుకుంటాను. తీగంది స్తై 

డొంక కదులుతుంది పూర్వాచారాలలో6గాని నవీనాచారాలలో(గానియేకట్టు? 
చాటులో.ంగాని యేలెశానికి అంగికరించకపోయినా అంతకీ ముప్పు సంభ 

వెస్తుంది- అట్లని ఆకట్టుబాట్లన్నీ ఆచరణలో పెట్టడంమాత్రం సంభవిస్తుందా? 
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“ —_ ఇళ ఈగ అల కల్ 7 జ అరలో al ఆదిస్నీసంభవించదుగాని శక్వమెనంతనజకరు ఆచరణ బడుతూ శక్యంకార 
ఇ al జో మ wee 

చేయతేకపోయిన దాని విషయంలో పళ్చావాపాన్ని పొంది చన్నివ్బృ _త్తి3 

భగవన్నామస్మరణ చేయవలసివుంటుంచిని పూరం (ప్రవృ_క్త అలుపు 
el జ as పు గాట్ బటు ఇఒ ప “9 

తుంది. “క్షంతవ్యో, మేఒపరాధళ్శ్ళవశివశివతోే : ఠతోయమవాోిచేవశి లధథో ? 

యిత్యాచుల వల్ల -ఎసందచరాము తేలుతుంది. యివన్న్న టట సే rs పూర్వం వ్ ప ల 

మాటలు, యిప్పువు యా మూట్రయందు గొరపంలబదు. అవటెయిగా వాయ 

వ జు న్ న బో శ్ స్త్ > NS లా డం వ కరం. యిహ్పుడ లా యుదో వతింర చిండదానదిగి యటదు శవయ మే 

అన ఇ అలో ఆ గ డి నాట్ బాం జావ ఇ న కా జం తార వమ క్షా నలా. అహమపదతరోము చనల తరుం తాం సనా 

న! వ్ అగ జ్ జాప వా తే అకు re Mg ర్యా వెం ఇ my లర్ అర అచల * అగా ళా 4 
దాం మతి డకు Go యా భూ ఈం సరె మం దయాం Dd ఆ 2 ట్ి 

అడ లాల రజన ల మ. nN ల. శతకల యం ఆఅ నాటి DO 
రట రుపరికటినా SOW BOG vo ప wD ఉల్ టర మనో 

షో శ? we టో షో జు అలయ మ ను జు ~~ ot, శో 

అంబినః." అఎ పూరుకున్నారు. నాకు ఆపవపవటంంవతి దాఎడిచవుంగా ఆంయోగ > 
Web 

తగానీ లేకన్నప్బట్కీ ఆయీ ఆచారవ్యవహోరాల విషయంతో వారరోపాటు 
t 

చేనన్నూ వూరుకొ ఇవున్నాను. య్దో (వాహ్తాన సంకు చేవండిమూానానలు ఖ 

వృథాకావడం మనస్సుకి తగిలింది. దాన్ని పురస్కరించుకొని జారిసిన 

మాటలకు మళ్ళా యింత వాఎయవలసివచ్చింది. ఆ మాటంవల్ల చారి 

భుం ముందుకురాక వెనక ps మళ్ళా మళ్యుతులంచేయో కని రెర అంసుంత 

స్క _ర్హ్రాక్ ఆనుమానం కలిగింది. కాని ఆ ఆనమానగనం కరి అఆయిందిరాదు. 

యింతమా(తం చేత అది వెనరడుగుజెయదు. కావి భగవండతునిడిరకాడ్రా 

శక్యంరాని సంసారాలు కొంది యిప్పుడు ఆరంభిప్తూ నున్నారు. కద 

శక్యమెనవే అయితే భగవంతుడిదివణే చసివుండేవా(డతేచా 2? యిన్ని 

విధాలుగా సృష్టివుండేదే కాదేయా ? కొండిటు బలవంతులు కొంటు. బం 

హీనులు, ధనవంతులు, ధనహీొనులు, సపాందర్శవంతులు, పొందర్మ హీనులు, 

సీతిమంతులు, సీతిశూన్వ్య్యులు యీలాటిణేదం చేకపోయచేమో 2? ఆని బుద్ది 

మంతులు చర్చించి చర్చించి తేలక తుట్టతుదకు విసిగి ఆతోజం ధగవం 

తు(డిమ్6౧ద పెడితే మతీ చిక్కు, వస్తుందని భయపడి వాండివాండికర్మాను 
సారంగా ఆయా భేదాలు కలిగినెట్టు స్థిరపఅచుకున్నారు. వా కర్కలు టక 
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మో _స్తరుగా వుండవు. కనక చాలాభాగం వారికి సంతుష్టి కలిగింది. అట్టి 
స్టైితలో అందళతీినీ వక్క తాటిమి6దకు తేవడము క క యొక క్క_డో 

వాహకహాదం బయలుడదేణిం దంటారు. అక్కడ కూడా కొన్ని విషయాల 
లోనే కాని అన్ని విషయాలలోనూ ఆ సిద్దాంతం అమల్లోకి వచ్చినట్టుగాని 
రావడానికి ఏీలున్నట్టుగాని, కనవడదు. wre ఇప్పటివారి సిద్దాంతాలు 

యేటికెదురి౭దే తోవలో వృంటాయి. నామట్టుకు దేవడాసీల శరణర 

కూడా అలాటిచే. వ్యక్తిగతంగా మంచికి రావడానికి యిదివఠకే ఆధారం 

వుందని పలుచోట్ల (వాసే వున్నాను. సర్వే సర్వత్ర వక తాటిమీ6దికి రావ 

డం శక్యం యెన్నటికీ కాదు. కాకపోయినా యత్నించేవారు యత్నించడం 
యానకూడదు. యత్నించవలసిందే. విద్యలు పోతాయని భయం వారికి 
అవసరంలేదు. వాల్లవల్త లాభం వుంటే, ఆలాభం అవసరమే అయితే 

అందులోకి యెవరో మరివకరు (పవేశించి తీరుతారు. దొడ్డి వూడ్చడం దగ్గర 

నుంచి కాళీ లేకుండా | వడిపిస్తూవున్న భగవంతుడు యా కళ లనీమి_త్తం 

యేదోవక జాతిని యేర్పరచలేకపోతాండా + యేదేనా వృత్తి వకటి కాళీ 

కావడమే త డవు గాని అయేటట్టయి తే ఆందులో వుండే దోషాన్ని గఐకించ 

కుండా పివేశించేవాళ్ళు యో కాలంతో లేకపోతారనుకో నక్క_అలేదు. 

అధవా : లెకపోతారే అనుకోండి. “అత్తా! అతా! నికొడుకు ఆకలికి ఆంగ 

లెండుసుమా:” అన్న సామెతగా అందుకోనమని ఆవృత్తిని వదిలిపెట్టి వెశ్తే 

వారు ఆగుతారా ? అందుచేత వారివారికి తోచినట్లు షాయమనితోంచిన 

వాదివారి వృత్తులను వదులుకోవలసిందే.పరమో త్తమ స్థానాన్ని ఆలఆంకరించ 

వలసిందే. అట్టి స్వాతంత్రాన్ని ఆరికట్టడా నికి వుంకే గవర్న మెంటుచట్టా 

కు వుండాలి కాని యే యితరపండితుల వ్యాసాలకూ వుండదు__యెవరికి 
తోంచింది వారు వాస్తూవుంటారు... “ఉపసంహరించుకో వలసింది” అని 

(వాయడం కోరహపాటు: వతంతూద్వాహాన్నిి మనదేశంలో (శ్రీ వీరేశలింగం 

వంతులుగారు (పారంభించినప్పుడు యెందటో పండితులు అదిళాస్త్ర,విరుద్రమని 

వాసివున్నారు. వారివారిని “మీమీ వాదాలు వపనంహరించుకోవలసిం” 

చని ఆ పంతులవారు శాసించినట్టుమాతంం ' లేదు. ఆయనకు తోంచిన వుప 
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పత్తులను ఆయన చూపుతూ వచ్చారు. పండితులరు తోంచిన అనువవత్తులను 
పండితులు (వాస్తూ వచ్చారు. పూర్తిగా పంచులవారి వుద్యమం శెగ్గినట్టూ 

Cl, దు? వండితులదీ ఇగ్గినట్టూలేదు; శాస్రుబుణూ పండితుల కనుకకాలంగా 

వుంది __ “మును చచ్చినట్లి మగని తద్దినం వెటులు ౭” అనే మీమాంస 

క aa క ఒ అ" చ జడ్డీ యె యెంత దయా శీలుడై నా లాపికారం పురిశికచేస్తూ వున్నాండయు-. మేలు 
జాని క్స్ i CO i క స బటు యెంత లి... తతా డగ్నిటిపుండి పురితిలబప్తూ వున్నాయా 
లు క a 

ఆవురితో ఆ వ్య_ని డగివెంచేవాళ్ళు యెంత దయావంతుర్తైనా ఆ వ్వ్తిని 
వాన్స్ బ్య ఫో 

అవలలవించి వున్నా వాళ్ళ డంచత ఆకుని 

లో 4 అలీ నా య్ టు గ డ్నాాచ్ ఎ (లో జగ ul yy 9 
వంత ములు ఆవ త్రియం వాళ్ళకు దం వులయని షో కాత టల 

థ — 

మజ్జ నంగలరు ? మానుకున్న తర్చణం ఆ 

చ్చి పడతాయి. కనక వేశ్యలందడయటో యుతడవ్చి ఉతోపాటు క కెలుకకాడా హూ 

వదులుకోవచు* ను రు అస >: ఇ ర్. అగజ 
eT fe Ts oT లయ్పుణు. జఅందుదు బాబౌరి3ద భంగొస్తుం ast ME 

f 

ళో 

నూ. 

టు వ్ 
యిదివఅలో యింత విస్పష్టంగా తెటునుడోకబోయిణడా యివంచెనా తెలుగు 

Co) 

కోవచ్చు ననుకుంటాను -._ దె సదు Cs చేవివా౭డె 

వటిరాయే ఆని స్పష్టమయింది. ఆ పటాన్ని హారిజసులకన నము 
ఠు లె దూ 

చిక్కింది. నలో పో ఆఅర్చరులు వుడాయిసారు. యింక స వేడాంకకాడాూ 
samen dB టు లీ 

వుండదు. ఆపెని కట్టడాలు కొన్నాళ్ళవజరూ మిగిరితే మిగసలుతాంయి. 
(samen క స్త 

చెదా యూలోంగా అవి యేసంస్థ కేనా వుపయోగపవపతిచయుడల వారి వాతి 

ద్రవ వ్యంతోటి మరమ్మతు జరు క తటి కనక మతణికొందరాలఅంకకాడా ఎండ 

వచ్చు- డేవతానౌకరీకి యేర్పడ్డ మాన్యాలుపోతే పుపేకించడంలో సూచి 

పాంయంగా యింత ఆర్ధం యిమిడివుంది. యిదే యే మహమ్ముదియుల 

మసీదుకు, సంబంధించిందేనా అయితే వారూరుకోరు. యెంత ఆ.చోశన 

చేయాలో అంతా చేసారు. సాధించితీరుతారు. లోంకువసంఘానికి సంబం 

ధించిం దవడంచేత దీనిగతి యీలాపట్టింది. సాధించేచీచడు, అమఘోావించేత్ 

లేచు గాని అయ్యో :ః యూలాజరిగిందే అని యెవండేనా అనురుంసే అను 
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కోవడానిక్యూ_డా వీలులేకుండా ఆమాన్యాలవల లాభంపొందిన సంఘా 

న్నుంచి యెవరో వక మహావ్య క్తి తారతమ్య జ్ఞానంతో పనిలేకుండా సాహ 
సో క్రులతో శాసించడం వకటి తటస్టిస్తూవుంది. అందుచేత భ_ర్హృహరి చెప్పి 

నట్టు _ “జీర్ణ మంగే సుభాషితమ్” అని చెప్పి వూరుకోవలసిందే ! యింతే 
యెంత వాిసినాయింతే, నావ్యాసంమీ(ద ఆకొండివారొకరు వారికి 

తో(చినమాటలు వాగిసివున్నారు. ఆయన మతాన్ని ఆయన తెలిపినారే కాని 

లేశమున్నూ అనుచిత (ప్రసంగానికి ఆయన చోటివ్వలేదు. ఆయన యిప్పటి 
ఆచారాలకు పాంధాస్యం లు సార, బు క పూర్వుల ఆచారాలు 

ఆచరించినా ఆచరించకపోయినా వాట్టయందే ఆదరం కలవాలో. అందుచేత 

ఆయనకూ నాకూ మతభేదం వుండవలసి వచ్చింది. యీవిడ నన్ను స్వార్ధ 

పరుండని సూచించింది. బాగా ఆలోచి చస్తే దేవసాపహాోకరానికి సమ్మతించని 

నన్ను దూషించడంవల్ల ఆదోషం ఆవ్య_క్తియందే వుందేమో? పాిజ్ఞాలు 
విచారించకపోరు. 

పుక్కిటివురాణకథలు 

ఈపుక్కిటిపురాణాలను గుజించి కొంత వా?సాను. యివి వినేవాళ్ళ 

కెంతో ఆసహ్షోదకరంగ్నానైెతే కనపడతాయి గాని వీట్టలో సత్యంమా39ం 

సున్నకి సున్న హాళ్ళికి హాళ్ళీగా వుంటుంది. కొన్ని మనలో యిలాటి 

కథలు లేకపోలేదు, గాని అన్నీ ఈలాటివిమాతిం కావు. తెనాలి రామలిం 

గానికిన్నీ, పెద్దన్న గారికిన్నీ, భట్టుమూ_్తిగారికిన్నే, ముక్కు_తిమ్మన్న గా ర్ 

కిన్ని సంబంధించిన కథ లెన్నో వున్నాయి. ఆకథలు, మీరంతా వొకే 

కాలంలో వున్నారం పేనేకాని నిలిచేటట్టులేదు. యితరాధారాలని పుచ్చుకుని 

వీరు సమకాలికులే కారంటూ వీరేశలింగం పంతులవారు సిద్ర్దాంతీకరించి 

యా కవిసంఘానికి సంబంధించిన కథ లన్నిటిసి తోనేశారు. వీరేశలింగం 

గారు పెసిద్దాంతాన్ని బయలు దెఅదీసేదా కా మెకథలనస్నీ అమల్లో నేవున్నాయి, 

యిప్పుడున్నూూ వున్నట్టే. గురుజాడ శ్రీరామమూంర్తిగారు ఆ కథలన్నిటినీ 



విశ్వాసిస్తూన కఏజీవిఠాలు వా౨సివున్నారు. రాయలవాలపు కవులకు సంబం 

దించిన గాథలచే కాదు యా దురవస్ర; లోజరాజ డా7దాములక సంబంధిం 

చిన గాథలకుస్నోూ పల్టంది. భో జరాళిదానుర్వాటేకార, పతతి భామా 

కాక, బాణుడు దూడా ఒక 'పేవాలంవారన్నట్టు అమరికను అ | 

ఇటీవల వాది వారి రాలనిర్షయాలు ఇహరిమాయాంగా బుజూప్రుచ స్తే ఆ యుతి 

హోసాలన్నీ పుక్కాటివురాణాలకింంద ఇరిపోయాయి. భంఖూతి తనే 

వుత్సరరామ చరిలాిన్ని రౌడురు ద్వారాగా కాళిదాసుగారిరి FS 
అలో సీ అత్య "(జో ఇ” లీ శాన్ 

పహాంలొ చుండగా వినిపింవద(6ట 
ల పులే లల ఆ 1 ఇ 

Bree vere, ఖీ న ల అ శరం రై అన్ను అచ యురా 

(a) 
సుత 

క్ట ల. నాను క్ల ర సు అ చ అ నన అర వకకథ చెప్పులారు. భవభూతి సదన్ తింయరుటుంబంలా నివాల శిన్నుట్టు 

జ షు | నె 0 జక జో మ్ శాన్ ఉర hm క ష్ష్ ట్ తరరామచరిచం పీఠికరో “ధోతి య పః య కాట ల 
నా ఇగో ళో అనే శా. బ్య wen ఆ 

తేలుతుంది. అటి కోితిియవుతుిదు  చేశాంలోలుంచన కొండాసువం 
రో 4 7 హే న 

తన నాటకాన్ని వినిపించడాశకి చుశ్యాగ్చహోనికి DRIES NTN వ Dots 
| వత్ | wud Rie శ్ 

చేత గొదుును మంసి UGS క్క ఆనె ంటదనిలటం, ఆఅశనశంతరదంందు Ss re 
Che 

విని యేమన్నా6 డని కొడుకును అడిగితే “యెసు అవలేదు, టోమ్లైోదంగా 

పి9యురాలున్నూ తానన్నూ విన్నా. రనిన్న Ss బప్పెనట్రున్న్నూ 

దానిమీంద భవభూతి “యేమిన్న్ అనగేలేదా * అని ఆశ్చే ఇచ్చి గుచ్చి 

అడిణ గేటప్పటికి 5 చ హు క 

శో * ఇయపి కిమపి మంచం" 

అనే శ్లోకంలో నాలుగో చరణాంతం -_ “రాతి శవం ల క 

అనేచోటమాతం వకమాట అన్నాడని చెప్పంగా ఆమాట యమాటో 
చెప్పవలసిందని భవభూతి రన కొడురు నడిగినట్టున్నూ, కాదరయ్యా 

జ జో దో ఇల ణ్ య” 
చెప్పినట్టున్నూూ పండితపరంపరలో చెప్పుకుంటారు, డాన్నివుదా మారినాను.. 

“నాన్నా ! కాళిదాసుగారు నాటకాన్ని వినిపించేటప్పుడు ఆయన 

సాని సున్నం రాసి యిస్తూవున్న తమలపాకులు వేసుకుంటూపున్నా రం 

ఆ సందర్భంలో-పె ముని వుదహారించిన .._ “కిమపి కివుపి మందం" అడే 

శ్లోకచ తుర్ధదరణం వింటూ సానితోోను సున్నం, ఎక్కు_వయింద"” ఆని మాత 
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అన్నారు. యింతకన్న వక్కమాటకూడా నాటకం వినిపించే టప్పుడు 

కాళిదాసుగారు మాట్లాడినజప్టే లేదు” ఆని కొడుకు చెప్పేబప్పటికి 

“ రాతి రవం వ్యరంసీత్ ** అనచోట “ఏవం వ్యరంసిత్ “=” అన 

డంకం పొ “ఏవ వ్యరంసిత్” అంకే యెక్కువ సరసంగా వుంటుందని 

కాళిదాసుగా రభిపా్వ్యయపడ్డట్టు భవభూతి తెబుసుకొని ఆలాగు సవరించు 

కొన్నట్టు పసిడి అమాతూాతటతో వున్న స్వారస్య "మేమిటంకేు ? స్నెద్ర 

దంపతులైన సీతారాములు యేవో తలా తోంకా లేనిరీతిగా మాటలాడు 

కుంటూ పరస్పృరాలింగన మహొత్పవాన్ని అనుభవిస్తూ వుండంగా రాతి 

య్యే వే విరామాన్ని పొందిందిగాసి వారిగొష్టి యయ9కా విరానూన్నిి పొంద 

నేలేదు __ అనేది _. అసలు పాఠంలో సున్నవుం పే, “ఈ ఏ వం అని వుంటుంది, 

కనక ఏవం అంటే? ఈ పికారంగా సీతారాములకు రాతి? గతచినా 

యింది అనిమాతి మే వస్తుంది. ఆ పాఠంకంకు యూపారం సొగసుగా 

వుంటుందని కాళిదానుగారు “సున్నం” యెక్కు_వయిందనే మిషతో 
సూచించినట్టయింది కాని యీకథ యిటీవల వారికల్చన కాని మతోమా 

సిరిదికాదు. యేమంమే? కాళిదాసు. తెలుంగు దేశస్థుడు కాడు కాంబట్టి 

తెలుంగుపదమైన “సున్నం” అనే పదంతో ఆలా చమత్కరించడం 

సంభవించదుకదడా | కాంబట్ట రూపరో బుద్ధిమంతులు ఆశ్రోకంలో ఆసవ 

రణను వుషపాొదించి యీికథధాకల్పనచేసి కాళిడాసుకు అంటగట్రినమాట 

సత్యదూరంకాదు. యాీాలాటివే యింకా కొన్ని కథాకల్పన లున్నాయి" 

వక నాండు దండిమహాకవిస్నేీ, కాళిదాసుగారున్నూ ధారాపట్టణ పీధమ్మట 

షికారు వెడుతూవున్నారనిన్నీ, ఆలా వెళ్ళేటప్పుడు దండిగారివద్ద తమల 

పాకులున్నూూ చెక్కలు వగయిరాలున్నూ వున్నాయనిస్నీ, సున్నం లేక 

నూవడంచత ఆ వీధిలోవున్న ఒకానొక 'వేశ్యాగృహం గుమ్మంలో వున్న 

వక వేశ్యబాలికను వుద్దేశించి __ శ్లో. “తూర్త మాసీయతాం చూర్లం పూర్ణ 

దంద్రనిభాననే :'” అని దండి శ్లోకపూర్వకంగా ఆజక్ఞాపించినట్టున్నూ, కాళి 

దాసు గారివద్ద తమలపాకులుకూడా లేకపోవడంచేత _ శ్లో. “పర్జాని న్వర్హ 

వర్ణాని కర్చాంతా౭.౬_కీర్ల లోచనే 2 
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fa (౮ Ct [| ౮ క్ y (# “ 1 గ [/ గ ర అని ఆకడ్రాపించినటునూూ. ఆ చోగం 
చః యా Oo 

మున్నూ తెచ్చి కాళిడాసుగారికి ముందుగా యిచ్చి ఎఅరవాత దండిగారికె 

pa త్ శ అననే లాలా తోపు న 

సున్నాన్ని తెచ్చి యిచ్చిందనిన్ని, ఆ; జాను ళల. “LL DT 

నిన్ను సున్నం తెమ్మున్నానుకడా, నాకు ముఎపుగా సున్నాన్న అమ వ్థంక 

కాళిదానుగారికి తమఐఅపాకంలు ముందుగా యిచ్చి డోరిం తదు 

చ క్ 2 వ. శ గ చ 

మాత సున్నాన్ని యివ్వడానికి కారణ ముక ఇ అం అతాంంగా అతి?! 

టప్పటికి ఆ పిల్ల-“అయ్యా మేము చేశ్యాలం, మాకు ౫రులా ౨మెవరెవస్క 
వచే వాదిని ముందుగా గెరపటసాం. రాశడాసుగాదు. అంబయు టకాతలు 

Pet వానల 

కరో కో ఈట్, ।ు wa oy తాప్సి ఖీ nw క శ లె, యిచ్చారు. మీరు మూయ అణాం యుచ్చొా” రని జవాబు అప్పెంపనిన్న 
Riri oo తో 

దానితో దండి దాని తేని ఆటలవన సంతోషెలచి వగా ఈ రంన్నా దనియు చర 
య ల భో భో జీ ఇ he “ క టో 

కధ విద్వాతృ్పరంపర చెప్పగా లాలు ణఅవారాస్న్నె ఆకా. అని చిన్న 

ఎట్ 

» 

ప్పుడు రంక్ట్రాశ కు అక్షతాం. చెచ్చటవ్వైుడు మున తేట 6€లపు 

డంప్త్తుంచి. యా పలుకుబడి యిరర 

“అణా” అనేది. నాల్లుడబ్బుల పరిమాణం కల (దవా 

వుండదు. కాంబట్టి యా కథరూడా ఆంధ్ర చేశోం 

కథ కల్పితమే అయినప్పటికీ అప్బటికాలంఠో చే 
తంలో మంచి [పవేశం కలవాళ్శానే అంశమేకాకుండా రాళిడాసుగారిరోహాటు 

దండిమహోకవి కూడా అంతో యింతో విలాస వుమముంచే అనగనే అంకం 

దేనివల్ల థ్వనితం ఆపుతుంది. యంగా దండికన్న వాళందాాంం అధి వండే 

అంశం తాత్కా-లికలుగావుందే టోగంరక న్యకలరుమాడా తెరిసిసడే అనికిరాణా 

థనైనిత మని తెలిసికోవలసివుంటుంది. ఎన్నోకొథలు కాశిడాసుణ్నూ, చం 

డిస్నీ, భవభూతిన్నీ పకుకాలంవాశ్ళన్నట్టు చెప్పుకొనే వున్నాయి. అం 

దులో కొన్నిటిని తోసేయడం మజీ చియ్యు_గా వుంటుంది. చూడండీ 

యీ కింద వుదాహరించే కథలు శ్లో. కవి ర్లండీ కవి రండీ కచిర్రండీ 

నసంశయః” అని కాళ్లీమహాదేవి కాళిదాసుతో అన్నట్టున్నూూ, దానిమీద 

కాళిదానుకి కోపంవచ్చి “వొశ్ళెలుగనిశివం””గా అమ్మవారిని వు ్రుశించి, 
“కేక హాం రండే!” అని ఆడిగినటున్నూ, దానిమీద ఆమ్మవారు తన 
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బొరపాటును సవరించుకోవడానికి డయతో _ “త్వమేవాహం త్వమే 
చాహాం త్వమె వా&పహాం నసంశయః” అని జవాబు చెప్పినట్టు న్నూ విన 

ఉం. యేక కాలికత్వం దండికాళిదాసుల కుండకపోతీ యూాకథ కుదడరచు. 

లేదా ? కాళిదానుకంకే దండి పూర్వుండేనా అయివుంకు కొంత సమన్య 

యం అవుతుంది. మతిస్నీ భోజరాజుగారు ఉపరిసురతాన్ని కాళిదాస భవ 

భూతు లిద్దణికీ వర్హ్యంగా యేర్చ్పణిచి ప్రశ్నించినప్పుడు చెజివకళ్లోకం 
చెప్పడమున్నూ, అందులో కాళిదాసుగారిళ్లోక మే మెజుంగుగా వున్నట్టు 
ఒకవి శేషణంవల్ల భఖభోజరాజుగారు అభిపాయపడేటవ్పటికి భవభూతి తనదే 

కూగావుందని వృధా వివాదకు వృసకిమించడంతోనే కాళిదాసు “మన 
న్వాద మెందుకు? మనమున శ్లో కాలు సమానతూ6క౧ గల తాటాకుల 

మీంద్మవ్రాసి శారదా దేవ్యాలయంలతో అమ్మవారియెచుట తూంచుదాము. అం 

దులో యేది యెక్కువ తూ(గితే ఆకవిత్వం అతిశయించినట్టు నిర్హయ 

యవుతుం""దని చెప్పినట్రున్నూూ అందుకు భవభూతికూడా వొప్వుకున్న 

స్టున్నూూ తుదకు ఆలా తూంచేటప్పుడు భవభూతిగారిక్లోకం వున్నవైపు 
తేలికగా మైకికేలిపోతూ వుండివుంశడంలో అమ్మవారు స్వల్చ్బవిషయంలో 
మయమహాకవికి, పరాభవం యెందుకు రావాలని కాబోలు $ తనచెవ్ప సందున 

ఆలంకారార్టం ధరించిన యెజ్జకలువపూలు తాలూకో తామరపువ్వుతాలూకో 

మకరందాన్ని భవభూతిళ్లోకం వున్న వైపున చిలికినట్టున్నూ దాన్ని కని 

"పెట్టి కాళిదాసు... శ్లో ॥ “ఆహో ; మే సౌభాగ్యం మును భవభూ తేశ్చ 

ఫణితిం । ధటాయా మారోవ్య (పతిఫలతి తస్యాం లఘిమని | గిరాం దేపీ 

సద్యశ్శుతికలిత కల్తార కలికా । మధూళీమాధుర్యం క్షిపతి పరిపూర్వ్యై 
భగవతీ.” అనే శోకం చెప్పి ఆ రహస్యాన్ని బయట జెట్టినట్టున్నూూ 

విద్వత్ప్చరంపరవ వినడం. ఇ-దులో భవభూతి పేరుకూడా వుంది కాని 

Um 

షు 
7 

యీ శ్లోకం కాళిదానే చెప్పాండనడానికి ఆధారంలేదు. ఆ పద్దతిని భవభూతి 

కిస్నే మణీవ క కవికిన్ని యిట్టి వ నా తటస్ట్థించడమున్నూ, అందులో భవ 

భూతికి వోడురావడమున్నూ తటస్టిస్తుంది. వొక్క_ కాళిదాసుకు భవభూతి 

యె న్యల్పంగానో తీసిపోవ డానికి విద్యలభోకం అంగీకరినుందికాని మతో 
C౧ అం 
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కవికి తీసిపోవడానికి వంతమాతిమున్నూ అఆఅంగెకరించదు. రా బట్ 

ఆకల్పన కుదరదు. అదిన్నీ కాక, కొన్ని విషయాలలో కాళిదాసు భవ 
భూతికి యత్కించితు తీసిపోయినప్పటిక ఉత్త్పరరామ చరిత్ర రచనలో ౨౯ 
దాసుకన్నా, అంటే ఆతని శాకుంరల రచనకంసే కూడా మిన్నగా” 

వున్నట్టు కాళిదానే వప్పుకున్నట్లు యీ (క్రింది శోకం చెపుతుంది __ శ్లో 9 

“నాటకేషుచ కావ్యేషు వయంవా వయమేవవా, ఉర్తరే రామచరిత ధవ 

భూతి ర్విశష్య తే” అంటూ యొవ్వుడో నర్చిప ట్రా యిచ్చినటు తస ల ల 

కాలికులు కారు వీ రనేవారు యీ శోకాన్ని కూడా యెవరిడో ఆంటంగట్ర 

వలసి వస్తుంది. యింకా అన్న వున్నాయి. పీరిద్దడే రాక దండికూ 

ఛోజుని సభతో వుండేవాం డనడాన్కడి సంబందించిన కథలు. అవన్ని aa 

చరిత9లో యెవరో వుటంించే ర రోఆదర్నం కాసిన వలు వరో 

తెలియదు. మాభఘకవినికూడా ఆధి ఛోజచరి(త చోటూ౭డి కాలంతో ప్పన్నాటు 

చెపుతుంది. కాలపరిశీలకులు ఆ ఛోజచరితాన్ని చొ _తిగా పిశ్వాసింజబ్యు. 

కాని కొన్నికథలుమాత9౦ ఆ పరిశిలకులకం కంఈంముడిపట్టుకొ wee 

లేదు. కొండటు కాళిడాసు విక్రమార్కుని సభతోపున్న ట్లు మాతలు గా 

బుజూవుచేన్తున్నారు. శాకుంపాలంచో (హస్తా మనల మరు ఆరిమహాటురూా 

యిష్టా పరిష దియమ్” ఆనే వాక్యాన్ని “'విక్రమార్మిభూయిషా" ఆని 

వున్నట్టు చెపుతూవున్నారు. కాళిదాసకృచము లనుకొన రఘువంశ వమార 

సంభవాది కావ్యాలున్నూ, శాకుంతల విక్రమోర్యశీయాది నాటకాయిన్న్నూ 

రచించిన కాళిదానులు వేలువేలుగా వున్నట్టున్నూూ చెజుతూ పున్న్యాచు 

యిప్పుడు కొంది పరిశీలకులు. ఆ చప్పడంలో రఘువంశ రచుమాూరుంభ 

వాలు రెండున్నూ యేకకవికృతాలు కావనేవారికి వకచిక్కు, వుంటి. రఘు 
వంశంలో యిందుమతీ పరిణయ ఘట్టంలో పున్న వ్లోరాలు చిుిదూరాుంభో 

వంలో పార్వతీపరిణయ ఘట్టంలో కొన్ని తూచా తప్పకుండా పడివున్నాంయు, 

భిన్నక ర్హృక[గంధథా అయితే ఆలా పడడానికి సమాధానం వుండను. అందు 

చేత ఆ రెండుగంఛా లమట్లు కేనా యేకక _ర్హృకత్వం వప్పుకోవా అని నేనను 

కుంటాను. యిడ్డజు కాళిదాసులు వున్నట్టు (వావేవారికిన్నీ ఆధారాలు బేక 
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పోలేదు. అవి ఖండించాలంటపే సుఖసుఖాల తేబేపని కాదు. కాని లోకంలో 

వున్న (పతీతియందు వున్నంత మూఢథవిశ్వాసంమాత్రం పరిశీలించి చేసెన 
సిద్దాంతమందు లోకానికి కలగదు. అందుచేత మూఢవిశ్వాసాన్నే నేను 

అవలంబిస్తూ వున్నాను. యింకా కొందటు కాళిదానులై తే వున్నారు కాని 

వారు “అభినవ* అనేపదం పూర్వమందు కలవా రవడంచేత ఆఅంతగాని 

కాంతగాని బాధించరు. *అభినవపదపూర్వ:ః కాళిదాసః _(పగల్బః' ఇత్యా 

దులు చూచుకోందగును. మొత్తందండి భవభూతి కాళిదాసులు, సంస్కృత 

కవితాపంపంచకంలో పేరు మోగిన (తిమూర్తులు. దండి భవభూతులు 

కాళిదాసుకన్న ముందే భోజరాజుగారి ఆన్తానమందు వుండి యెవ్వరినిన్న్ 

ఆరాజుగారి ఆస్థానానికి చేరనిచ్చేవారు కా రంటూ కొన్ని కథలు వున్నాయి? 

చాట్ల నిజానిజాలు నిర్హయించడం చాలా దుర్హటం. కాళిదానునుకూ డా 

వీకిద్దతున్నూ చేరనిచ్చే వారే కారనిన్నీ కాళిదాసు యేవో వెజ్టిగా శ్లోకాలు 

చెప్పుకొంటూ వీరిని ఆశయించేటప్పటికి రాజుగారికి తమయందు వుండే 

అపోహాని తొలగించడానికి యూ కాళిదాసుని రాజుగారి ముందణ పెట్టా 

రనిస్ని వకకథవుంది. ఆకథకు సంబంధించిందే యీ (క్రింది క్ల శోకం. 

శో. “ఆస్థివద్బకవచై్చైవ చల్లవ ద్వెల్లకుక్క_వత్, రాజలే భో జ! 

తేకీ రిః పున స్పన్యాసిదంతవ వతి” యో శ్లోకంతో వున్న “్దల్ల, వెల్ల 

ఈకుక్క.” శాలు గెడ దెశీయు6డై న కాళిదాసు ళో కంలో పడడం అనంభ 

వం కా౭బట్ట ఆంధ దేశీయుల క ల్చనాక థగా మనం భావించాలి. లోకంతో 

వక రాజును గూర్చిగాని, వక కవినిగూర్చి గాని మనం మాట్లాడుకోవలసి 

వస్తే ఆ వ్యక్తులు మొట్ట మొదటనుంచిన్ని మహాయోగంలోనే వున్నట్లు గా 

చెప్పుకోవడంలలో వినడానికి ఆంత ఆదరం వుండదు, చూడండి: విశ్వ 

దాతగారిని గూర్చి లోకం యెంత సంతోషంగా చెప్పుకుంటూ వుంటుందోను. 

యీయన వొకవ్వుడు 0-4-0 అణాలు తన చేతులో తేక యెంతో చిక్టు పడ్డట్లు 

కూడా వింకే ఆయన ముఖతః విన్నా నేమో? అక మతి వకరివల్ల పిన్నానో 

జాపి చాలదు. ఆఅసలుమాాతం యథార్హం కాకపోలేదు. అలాగే విద్యాభ్యాస 

కాలంలో మ్యూనిసిసల్ దీపాల సహాయం యాూాయన కసకారం చేసినట్టున్నూ 
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కొనడం. యూ దిపాలసనవియం౦ శ్ర కాయ్యం అయ్యంగారు ముగ ఈ ాి 

క్ట 

మురోజు కారోజు చేసే తక. యెంత పంబుంటో 

మహావ్యకృులకున్నూ జరిగినట్లు వినడం కలదు. అట్టి గాగోశ్వరరావుగారు 
a 

ఆయీ వషయం నేను కొంత క ళ్య్ళాతా చూచిందే. యీయన ఆగర్భ 

శీమంతు. డై వుండి చిన్నప్పటినుంచీ యిలాటి దాతగానే వంచే లోకానెకి 

కలిగే ఆచరాతిశయం వేయు, యిప్పుడు కలిగే ఆదరాతిశయం వేం. మన 

వొళ్లిదానుగారు మొట్టమొదట కా! దర్శనా నిడి యెళ్ళిటష్యుదు కవి 

శరంలో నిరుపమానుండే ఆయి? నప్పటికీ తగినంత మేరుప తి ప్రా కలవా+ 

కుగా లేనటున్నూ, రాజదర్శనానం అంతరం పెద్దయోగం పట్రిన నటుమూూ చెపు 

కోవడంలోనే విశేషం వుందని వేచే స్టకుట్లు. నక్క అ 

కులు ఏకసంధా _గవందా గారిహులనిన్న్న రాలిదాస 

యు Gh 

ట్ 

[1 7) 6 మీద చెప్పిన స కాలు వెంటనే వారు చదివి యిని 

నవే కాని నూతనాలు కావని చెప్పడానికి మొదలు పె 

ఐకి లొంగని మాదిరి శ్లోకాలు, జో “వాళ్ళా రేశ్వజథ 
ఛా యీ కు 

కు_ధేడ్డజాని 8” అనే పాషా = పాక శ్లోకాలు రచించి నాది 

చేసి కాళిదాసు భోజుని ఆస్టానంలో స్తిరపడిపోయా డనిస్న్ ప కరర చెపు 

కోవడం వుంది. యింకా భోజూడికిన్నీ కాళిడాసుకిన్ని సంబందించిన 

[8 ర as గ్ర 
ber 
muh Wel 

గ్భృతోడ్య వా జ. 

2 
md శృంగభంగం 

వెన్నో కథలున్నాయి. భోజరాజుగారి వుంపుడుక ఆ కాళిదాసుగారికి వలపు 
వానిగా యేర్చ్పడ్రట్టున్నూ, తుదకు ధనాశచేత ఆవేశ్యా కఆకాచిదాపు మెడడౌగి 

చంపినట్టున్నూ వకకథ వుంది. 

జ “కుసుమె కుసుమోత్చ_త్తి (శ్యూయతే నతదృశ్వతే "త 

థో జరాజుగారు వేశ్యా కేశీగ్ళహాపు గోడమీద వాసి దీన్ని హపూ_ిచేసన 

వాదికి అర్హ రాజ్యం యిస్తామని వా9సినట్టున్నూ, ఆ అర్ధ రాజ్యం తాను పుచ్చు 

కునే వుద్రేశ్యంతో ఆ శ్లోక పూంర్తిని కాళిదాసుచేత _ “బాలే ః తివముఖాం 

భోజే దృష్ట మిందీవరద్వయమ్”” అని చేయించి కాళిదాసు నివిపోతూ 
వుండగా “మర్శరు” చేసి మిడి మిడిజ్ఞానపాండిత్యం కల ఆ వేశ్య “బాలే” 

ఆన్న పదం తీసివేసి, “రాజే” అని చేర్చి రాజుగారిని ఆద్లరాజ్యం యివ్వ 
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వలసిందని కోర(టోతూ వుండగా, ఆ పూ_ర్రియందువున్న మోసాన్ని 

“రాజి” అనే అసంగత మార్పువల్లనే (గ్రహించిన మహాకవి భోజరాజు. 

కాళిదానుని చంపేశావా యేమిసే + నీతల్లి కడుపుకాలా:”” అని ప్రశ్నిం 

చాండనిన్ని, అది యదాద్దం వప్పుకోక విధి లేక వప్పుకొని శవాన్ని 

చూపి స్టే అప్పుడు భోజరాజు తనకు కూడా మృత్యువు సమీపించడాన్ని 

తెలిసికొని యేకొంచెమో శేషించివున్న తన ఆయుర్దాయాన్ని విభజించి 

సగం కాళిదాసుకుయిచ్చి యిద్దలున్నూకలిసి (శ్రీవాల్మీకిరచిత రామాయణగా 
థననుసరించి రామాయణ చంపూరచన కారంభించి నుందరకాండవజకున్ను 

రచించేటప్పటికి ఆయము పరిమితి సరిబోయిందనిన్నీ అందుచే తే యుద్దకాండ 

మజివకరు రచించడం తటస్టించిందనిస్నీ వక కధ చెప్పుకుంటారు. యీ" 

కథకుసంబంధించి-. “క్లో.అద్య ధారా నిరాధారా అద్య ....ధారా సదాధారా”” 

అనే శ్లోకద్వయం కనపడుతుంది. ఆయా కథలు కొన్ని పురాణాల్లో వుండే 

సందర్భాలను అనుసరించి కనపడతాయి. భోజరాజుగారి శిరస్సులో అంయే 
మెదడులో యేదో కప్పపిల్ల చేరినట్టున్నూ, దాన్ని అశ్వనీదేవతలు “ఆప 
మను చేసినట్టున్నూ వక కథ వుంది. యిప్పటికాలంలో అయితే. 

ఆ “ఆపరేషను” "దెవతలదా6కా వెళ్ళవలసిలేదుగాని అప్పుడు దెివతలదా(కా 

వెళ్ళింది. ఆయా కథల నిజానిజాలు తేల్చడం చాలాకష్టం, యింతదా (కా 

వుదహరించిన కథలవల్ల కాళిదాసుగారు వేళశ్యాలోలు(డై నప్పటికీ కేవల 

శోతింియపుతు(డున్నూ,, శోతఆయు(డున్నూ అయిన భవభూతి ఆయన 

యెడల యొక్కువ ఆదరాన్నే చూపించేవా(డనిస్నీ, తన వుంపుడుకత్తె 

కున్ను కాళిదాసుకున్నూ సంబంధం వుందనే అంశం భోజరా జెజింగీకూడా 

ఆఅతనియందు (పేమగానె వుండేవాండనిన్నీ తేలడమేగాకుండా అంతటి 

మహారాజున్నూూ మహాక వీనిన్నీ అయిన భోజుడు వుంచుకొన్న నానికి 

కూడా కాళిదాసురసికత్వం మనళ్చాంచల్యా న్నయితే కలిగించి _పేమింప 

చేసింది కాని తుట్టతుదకు అర్హరాజ్యాపేక్ష అట్టి వలపు మగల్ణికూడా 

చంపించివేసిందినిస్నీ యెన్నో విశేషాలు ధ్వనిమర్యాదచేత బయలుదెణ 

తాయి, ఆయా మాదిరి విశేషాలు ధ్వనించేకథ లింకా వీరికి సంబంధించిన 
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అనే సి 
వున్నాయి. వ్యాసం పరిగిపోతూవుంది. ఆఅంచుచాత వాబ్దను వ వనుల గాని ర్త 

జు, 

చదువరుల వినోడార్లం వొక ల్లోకానికి సంబంధించిన పుక్కైాటి పురాణ 

కథను వుచహారిసాను.. 
లి 

"యూ కధ నేను విని యిప్పః వ నర యేండు దూరు సచ్చింది. త్ 

మాతం నిజం కాచేమోనాని శోతపేయంగామార్రం పృంటుంది. యోగే 

కాదు; మనవారి మతంతో యెన్నో పురాణగాథలు యాటా 

అర్షవాదలే. అర్షవాదలంపహపే తేని ఆరాన్న్న మై 
య య బె 

సించడమేు. ఆళోకం తుటతువను వుదాహరిసాను. తథ యుదనణఇడూ 
ఛో క ren) మజ 

వున్నాను - వాకానొక మహాకప థేజరాజుగారి దర్వనం నిమి రాం బయలు 
ba) మ లో షే ఉన # తాకాల జ్ జ 

చెజి ధారానగరానికి వచ్చాడంట! మచ్చి బరు అలపల చరా Is DE 

జో అనో ణో * pa ww 

మరాం చేశాంచంట 1! “కవులకు చరా తుంటాయా ౩” ఆని అం చేహిసాకు 

రాంటోలును ! సంచెపహించకండి, హ్ ఆస్యదాదులనుబటి  చె:ఎరటి 
య, పచ 

మన కవులందతినిన్నీ యీలాటివాశ్ళ అనుకోకండి, ఆ కపులు విడశియ 

(పభువరిపాలనలో వున్నవాళ్ళు కారుకదా : = “ఎదురె నచో దన మవ 

కరీందంము డిగ్గి కేలూంత యొస(గి యెక్కి_ంచుకొనియె” అగ పవ్యం 
వగయిరాలు క్షాపకం తెచ్చుకోండి. అంతదాంరా యెందుకు 2? తురగా 

రామకవి యీకాలాని కెంతోపూర్వుందు కాండు-ఆతన్దే యీ రైందిబచ్యుం- 

ఉ. “రాతిది మేము ; పస్తుహయరత్నము పస్తు కవిందగా యక, Ny తముపస్తు 

నర్కసచివా(గలో పస్తు ....ముద్దుకో మై, వస్తి నేమి 'ఎప్పువుస్ ఖ్ 

యీ పద్యంలో మొదట కొంతజ్షాపకంరాక బొట్టుపెట్టి తచదచే కాను. 

వాగియకుండా నే తెలుస్తుందని కొంత వదితేశాను. pe గురక్రాఅతో 

మతికొందలు కవులతో గాయకులతో నర్మ్కసచిపులతోరకాడా బయలు చేజే 

టప్పుడు సొంత డేరా వుండవలసిండే కాని మహారాజావారి దర్శనము 
ఆయి వారి సష్టయి అందేలోపున సొంతడేరా పుండకపోతే కరా 

ఏరిని భరించతగ్గ గృహా స్థివ(డుంటాడు 2 అ పూర్వము 

యెవరో కవి యేనుంగునున్నూ కవీశ్వరుల్ణే రాజు భరించవలసించే కాని 
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తదితరులు భరించ లేరని చెప్పివున్నా(6డు -._ కై ర యద్యప్తై 

రాజ్యేనకిమ్'” ___ అనే భర్తృహరి వాక్యంకూడా మహాకవుల సంపత్తి 
సామాన్యం కాదని తెలుపుతుంది. భ_ర్హృహరివాక్యాని కిది అర్లంకాదని 

కొంద అనవచ్చును. కాకపోవుంగాక _. “ సుకవింద బృంద రక్షకు6€ 

'డెవ్వండనిన వీ(డనునాలుకకు6 దొడవెనవాండుి అనే సిసచరణం 

వగయిరాలు కవుల ఐశ్వర్యాన్ని తెలుపుతూవున్నాయి కదా! అది ఆలా 

వుంచుదాం. కవిగారు వచ్చి డేరాలోదిగారు. కాళిదాసుకు ముందే ఈసంగతి 

తెలిసి దేవిని ప్రార్షించాండు, డేవి“ఆకవి నీకన్న వొకజన్మం యెక్కువగా 
నన్ను వుపాసించా(డు, నీకుసాధ్యుండు కాడు, ఉపాయాంళతరం చూచుకె” 

మంది. ఆ పట్లాన్ని కాళిదాసుకు యేమీ తోంచిందికాదు. తానేమో 

తొమి్మిదిజన్మాలల్లో దేవిని వుబాసించినట్టున్నూ, ఆ కవి పదిజన్మాలల్లో' 

వుపాసించినట్టున్నూ దేవిస్పష్టంగా చెప్పింది. ఆలోచించి ఆలోచించి. 

కాళిదాసు వకగడ్డి అమ్ముకునేవాండ వేషం వేసుకుని పచ్చగడ్డికావిడి. 
బుజాన్ని పెట్టుకొని కనుచీ(కటి పడుతూవుండ6ంగా ఆ కొత్తకవిగారి డేరా 
దగ్గిజీకివచ్చి తొంగిచూస్తూ వున్నా(డ(ట ! అప్పుడు ఆ కొత్తకవీశ్వరుండు 
'గడ్డికావిడి యెంత కేస్తా? వని బేరమాడేటప్పటికి మనకాళిదాసన్నాట్టి, 

"ఆంకా. యా గడ్డి కాళిదాసుగారి గుణానికి వాడుకగా పితీరోజా 

ఆమ్ముకునేదండి. మీక మ్మేది లే” దన్నాట్ట ! ఆగటప్పటికి ఆకవి “కోల 

మేము యిప్పుడే యీవూరికి వచ్చాము. మా గుత్రానికి నీవు అమ్మకపోతే 

కొ త్తవూళ్ళో గడ్డి సంపాదించడం కష్టం, కాళిదాసుగారు నీ కిచ్చేదానికం కొ: 

రెట్టింపుఖరీదు యినా?” మంటూ బతిమాలేటప్పటికి మనగడ్డి కావటివా (డు 

(కాళిదాసు “బాబూ £ ఆరు నాకు రోజూ రాతి) కూడుకూడా పెట్టిస్తా” 

రన్నాట్ట : దానిమీ6ద కవిగారు ““మేమున్నూ పెట్టినా” మన్నారంట: అనే 

టప్పటికి మొగమాట పడ్డట్టు నటించి కాళిదాసు గడ్డికావడి వారికి వేసి 
అక్కడే భోంచేసి ““బాబూ[ి యా 'రేతిరిక్కు డే తెంగుంటానని చెప్పి 

ఆ కవిగారిగుట్టూ మట్టూ కనుక్కోవడానికి అక్కడే పడుక్కున్నా6డంట : 

తర్వాత తెల్లవాఅగట్ల చందా స్తమయం అవుతూ వుండగా ఆ కవిగారు 
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మేలుకుని ఆ చందు యూ విధంగా వర్ష చడానికి మొదరెబట్దా రయి ఫస 

నం “చరమగిరికురంగిశ్చు్ధంగకండూయనేన,. స్వైపితి పున రిదాఎ మంత 

రిందోః కురంగ$”* ఆంమే, అర్థ మెమిఎ౨ మే ఇ? పడమటి కొ 

అస్తగిరియందు వుండే ఆడలేడి తనయొక్క కొమ్మురో గోరుతూవుంే, 

ఆ సౌఖ్యాన్ని ఈ అనుభవిస్తూ కా చంది చిమండలంతలో వుందే యొగరెడి మఖా 

గ 

౧డ నంగా, 

వుందని వర్థిం చా చాడన్న మాట. భచితార్హం చందా స్త సమయం అప రోవుంచెని 

తేలింది. క తికమక చెంచయరు తటి సమయ మవుయూంవచే చెప్ప 

రాదా? అని నంకిసా వేయా 2 ఆ తిశమకలు పంపే3ే ఆరచిన కవిం? 

మనిపించుకుంటుందని తెలుసుకోవాలి. నటే పంస్పుతం (రాగా? 

దాను కవిగారి గర్టూ మట్టూ తెలుసుకో వడానికి అద్చున్నుంగా మచ్చి 

వున్నవాం౭డే కనక ఆ రచనతో వుందే తోవా వాన్ని కని బటు — గ“ దాొటరాొ | 

ఆ(డటేడికి కొమ్ము లుంటాయాండి 2?” అంటూ యమెరిగా సి చరించాలరొం, 

శంరించేటప్పటికి కవిగారు తాను పద పొరపాటును గ్రహించురున్నార: 

అన్నా! గడ్డి అమ్ముకొ నేవా౭డికివాడా చొరుకడ్తాంకదా ? ఆని వ సు 

విచారం పుట్టింది. దానితో సవరణ తోచింది కాదు నేరివడా !$ దు 

ర్రంకూడా స్ఫురించిందికాదు. ఆ కంగారంతా మన రాళాదానుగాచం రని ఎట్రి 

అయ్యా | “శృంగి అనేచోట. ో“తుండి ఆంసే రుమరురాచులడి. 

అన్నాండ:ట : అప్పుడు అర్దం. ముట్రితో గోకడం కనక సరిహోమంఏన్న 

మాట. ఆ సవరణ విసటప్పటికి 'కవిగారికి మరీ గాబరా పుట న 

ఆ గాబరామీ6ద ఉ_డ్తరార్లం ఆనే స్ఫురిండక జనః -ః పనట్హయందలమ : 

అది కాళిదాసు కని పెట్టి. తరవాయి ఎలపిప్పించంబడది దాజూ 1 యిఏటా+* 

నన్నాట్ట- కవిగారు కంగారుతో -బిలైం5్ కొట్టిన రాయిలాగ వులడిసపోయూ 

రనిన్నీ, ఆదంతా (గ్రహించి కాళిదాను--- “అయ్యా 1 ఇెలబె తే తరవాయి 

నాను పూదర్తిచేసుకుంటా” నన్నా6 డనిస్నీ, కవిగారు ఆమాటవిని అత్యా 
శ్చర్యపడి “యేమీ పవృ కవిత్వం కూడా చెప్పగలవా ఇ" అని అడిగా 

రనిస్నీ దానికి కాళిదాను-- “బాబూ: బాగా చెప్పలేనుగాని యీమాత9ం 
నేనే కాదండి; మా, కాళిదాసుగారి నౌకర్హందలున్నూ చెపుతారండి” అంటూ 
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వుత్తరార్దాన్ని క్లో ॥ పరిణతరవిగర్భవ్యాకులా పౌరుహూతీః దిగపి ఘనక 

పోతీహుంకృతై ౫ కన్లతీవిఅని పూత్తి చేసినట్టున్నూ దానితో కాళిదాసును 

ఆయించాలని డబ్బా డవాలీ కట్టుకొని పెద్ద అట్టహాసంగా బయలు దేఆి 

వచ్చిన కవిగారు వహాడిలిపోయి “*కాళిదాసుగారి నౌకర్త యింతింత కప్పుల 

యితే ఆయనయెొంతవాండోే ౩ అనుకొని. “చచ్చినంత కలగంకే పెండ 

రాశీ మేలుకో”? మన్నారనుకొని డేరా సామాను బళ్ళ కెక్కించి వునయం 

కాకుండా నే వచ్చినతోవను పీియాణం కట్టినట్టు గోదావరి డి. అమలా 

పురం. తా॥ క్నాకేవుకోన కాపురస్టులు (శ్రామల్లాది నరసింహ శాస్తుర్లుగా రనే 
చారు చెప్పగా విన్నాను. ఆయన బహుశః నాయీడువారే ఆని జ్ఞాపకం. 

శజూయయా లోకం యే నగింధంతలోనో యిటీవల చూచినట్లు కూడా క్షాపకం. 

ఆ (గ్రంథం కాళిదాసు చేసినదని జ్ఞాపకం లేదు. యే మహాకవిదో ? 

యీ క్లోకాన్నిబట్టి యింత పుక్కి_టిపురాణాన్ని యేవమహానుభావుండు 

కల్పించా డో? కాన వినడానికి మాతం చాలా సొంపుగావుంది. కాళిదాసును 

శాయించే యిచ్చతో వచ్చి డేరాలో మకాం చేసిన ఆకవిపేరు యెవరో 

విన్నట్టు జ్ఞాపకం లేదు. అసలు చెప్పినవారు చెప్పిన్ట్రేలేదు. చెప్పేవుంకే 
యింత వజకూ జ్ఞా పకంవుండి ఆకాస్తాజ్ఞా పకం వుండకపోదు. మనకు ఈకథ 

వల్ల మహాకవు లనిపించుకొనేవా ళ్ళందణూ కొన్ని జన్మలయందు దేవీ 

వుపాసన చేసివుంటారనిన్న్, అట్టివారు వొకరిని వొకరు జయించి పేరు 

పొందవలసివై వుపాసనాబలిమికంకుకూడా వుపాయం యెక్కువ అవ 

సరమనిన్నీ (ప్రస్తుతం కాళిదాసుకు అంటంగట్టిన కథవల్ల తెలుసుకోవలసి 

వుంటుంది. ఉ_త్ప్తరార్హానికి ఆఅర్రం కొంచెం వాిిసాను. తూర్చుదిక్క_ నే 

వాకానొక సంపూర్ణ గర్భవతి సూర్యుండనే శికువును కనంటోతూ పిసవా 
వేదన పడుతూ వుందా ? అన్నట్టు ఆండపావురాపిట్టలధ్వని వినబడుతూం 

దని వు_్తరార్ల తాత్పర్యం. యీూలాటికథలు నాచిన్నతనం మొదలు బంద 

రులో నేనుస్కూలు టీచరీకి ప%వేశించేవరకూ దేశాటనం చేయడంలో 

ఎన్నో వినివున్నాను. వన్న పా9సావికాలు శోకాలూ పద్యాలూ మిని 

వున్నాను అవన్ని బందరు పివేశించేవరకూ వాచోవిదేయంగా వుండేవి. 
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కిమంగా బందరు టీచర్ రోజులోనే ఆయీగాథలున్నూూ వీట్లక్ సంబం 

దించిన శోకాలూ పద్యాలూ నున్నూ ఆంచదించాయి. యివ్వు డెకాంచెయా 
™ 

జ మీలో వున్నాయి. పనితోపని యీలాటి కల్పగె యింకొోకట్ కాళి 
లో 

దానుకు సంబంధించిందే వుచహారించి యా వ్యాసాన్ని ముగిస్తాను. 

వొక రోజున కాళిదాసుగారికిన్ని, భోజరాజూగారికిన్ని వాదం వచ్చిం 
స్త హా టం! +e an) శ అం" గ జ అతనా దంట : యేమనం"కే ? '“ఐక్వర్యం యెక్కు_వా ? కవిచ్వం యక్క్లవా? 

ఆని _ భోజరాజుగారు “ఐశర్యానిడే”” అగెనాగడాన్ని యిచ్చి వాదించ 
ఈ poe జీ 

న్ 

ఓ 

డానికి మొదలెటారు. రాళిదాసుగారో ? * రాదు కవిశాంనికె  ఆగ*ంసానం 
భూ 

ని లె A 
శ ష్ జ 

ంయివ్వా వ్ అన్నారు. సరే : యిది తేలడం యేలాగ ? తల్చుకోవుడానికి 

అణ లో జ్జ అట్ అచ గ గా స 

దేశాలమ్మణ బయలు ౧ జాయ. చోజరాజాగారు వస్తూపున్నారల కే పితీ 

రాజున్నూూ యెదురుగా వచ్చి గౌరవంచేసి తీసుకు వెళ్ళి పైవపెప్ర మేడలూ 

పువ్వులతోంటలూ బసయెర్పజచి. సమ_స్తందుపాయాలున్నూ జరిగిందే 

వాడు. కాళిదానుగారిని యేరా జూాన్నూ రమ్ము; ప్ చేదు. యుబపండి 

తుండి యింట్లోనో యిలత  “'తదన్నంతదో౦సం”” గా రాలచేపం చేసూ 

శమపడుతూ తిరుగుతూ పవున్నాండు. మధథ్యకుథ్య భోజరాజుగారు “యం 

వివాదం వోడిపోయిందా?”” ఆని తాయిస్తూ వులచేవాండు. కాళిదాను... 

“ యంకా పదండి ముందు చెపుతా ”” ననేవాలడు. యీూలా కొంత దేశం 

తిరిగారు. అంతట వొరానొక మకాం సింహశళింలో రాజధానితో పడింది. 

డిన్నిబట్టి ఆకాలంలో మనడేశస్టులు “'సితోనుకు'”” కూడా పెశ్ళేవారని 
తేలుతుంది. ఆక్కడ జరిగిన విశష యుమిటం మే? ఆదేశవ్వప్రభుషు కొన్ని 

మాసాలనుంచి వూరూ పేరూ లేనివ్యాధిలో వున్నాండంట : యొందతో 

ఘనవై ద్యులు వస్తూనూవున్నారు, చూసూనూవున్నారు. “త మకువున్న బావ 

మేమిటి?” అని (పశ్నిప ఆయన “సాతుత్ర చిత్రాయతే” అనిమా(త్రం జవాబు 

చెపుతారు. వళ్ళామళ్ళా గుచ్చిగుచ్చి అడిగితే మళ్ళామళ్ళా ఆలాగే 
క వ = జ్ లః జవాబు చెబుతారు. యీ వ్యాధికి వైద్యులు చనేవైద్య ఎమీ కనపడలేదు. 

రాణీగారేమి మంతులేమి చేయవలసిన పియత్నాలు యెన్ని చేయాలో 

అన్నీ చేసూవున్నారు. గంహజపాలు, భూతవైద్యజపాలు వక సేమిటి ? 
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యహారాజుకు లో కేముంటుండి కనక ? దేశదేశాలనుంచి వైద్యులు వస్తూ 

వున్నారు. నెదత్తిని గుడే సుకొని వెజ్జిమొహాలతో న్నిష్కమిస్తూనూ వున్నారు. 
ఆసమయంలోనే మన భోజరాజుగారు దయచేళారు. పేరు విసీవినడంకో 
'టట్టుగానే మంతులు వగయిరాలు యొదురువెళ్లి గౌరవించారు తగిన బస 

యేర్చజిచారు. యేముంది ? 

“నాతతి చితాియ తే”? అన్న వాక్యాన్ని విన్నారు. క_ద్రవ్యఠం 

తోచలేదు, వూరుకున్నారు- కాళిదాసుగారికి ఆలాటి సమయంలో దర్శనం 

యేలా అవుతుంది? కవి నని లేదా ? కాళిదాను ననే చెపుకాండనుకోండి | 

ఆ సమయంలో కవిత్వం యొవరికా._వాలి ? 

“"ఆతురన్య భిష జ్మ్మితమ్*” అనికదా! అభియుక్తులు చెపుతారు. 

అందుచేత మనవాడు నేను వై ద్యుజ్బనియ్యేవే ఇప్పాండు. విన్నవాళ్ళు 
“పోవయ్యా ! నీతాతవై ద్యులంతా వచ్చారు, జోల్తాగొట్టి పోయారు.” 

అంటూ యీసడించడానికి మొదలుపెట్టారు. "కాదు నెను తప్పకుండా 
రాజుగారి వ్యాధిని కుడురుస్తాను £ నా (పజ్ఞ చూడండి. యెందతీనో చూచా 

చున్నారుకదా | పోదయిందేమిటి ? నన్నుకూడా చూడండి $ అంటూ రాజ 

పురుషులని బతిమాలడాని కారంభించా(డు. కాని ఆదరించినట్టు లేదు. తర 

వాత మెల్లిగా అంతఃపుర పరిచారికలతో కాస్త పెద్దగా తల తిప్పుకొనే 

దాసీలను ఆశ్వ యించడానికి మొదలు పెట్టా (డు. ఆందులో యెవతో 

వక_త్తి ఆమ్మగారిచెవిని బడేసింది. “పోని యీయన వై ద్యాన్నికూడా 

చూదడాి” మని ఆపత్తులో వున్న రాణీగారు ఆయన్ని వెంట, బెట్టుకు రావల 

సిందని ఆ దాసీకి ఆజ్ఞాపించారు. కాళిదాసుగారు కోటలోకి దయచేశారు. 

రాజుగారి దర్శనానికి వెళ్ళారు. (పాణమాతా9వశిష్టులె మంచం మింద 

పరుండివున్న రాజుగారిని అందలో అడిగినకైే "యేమిటి? తమకు వున్న 

బాధి"అని (పశ్నించారు-రాజూగారు యథాపహూర్వంగానే_'సాతతచితాయ తే” 

అని జవాబిచ్చారు. కాళిదాసు దేవీ (ప్రసాదలజ్ఞ కవితావె భవుడవడంచేత 

పచేంగితజ్ఞత్వం కలవా(డుకనుక, ఆ వ్యాధివారికి యెలా కలిగిందో అంతా 

తకణమాత9ంలో అవగతంచేసుకున్నాండు. .యిక్కడికి రాకపూర్వ మే సర్వే 
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సర్వతా యా -“సాత|త చిరాయ తే” పాట రాకా రా 

పొడుతూనే వున్నది కనక యిదివటికే దాని ముర్రా మూలమూ కాళిదాసుకు, 

ఆవగతమై వుందనుకోవలసి పుంటుంది. ఆపజ్తాన్నిచై ద్యం ఆరలఖిం చాడు. 

యేతాగంకే 2 ఆ వైద్యం యీ శ్లోక చే స శో చితాగాయ తషాయియోజి తే 

తనుభువా సజ్జీకృతం స్వం ధను! ర్వర్తిం థర్తు ముపాగతే౬ఒంగుళియుగే 
బారకాగు బే యోజితాః:ఆదలై తెషయి చితిరికర్మల౯కో తదా తద్వాణభగ్నా సతీ॥ 

భిత్తిం|_దా గవలంబజ్య సింహశళపతే: (సా తతి చితియతే. ఆని 

సమస్యాపూర్తి యథాద చర్యితితోటి. చేసేటప్పటికి సింహళిపతిగారు 

లచి కూర్చున్నారు, వ్యాధి కుదెరిం దన్నారు, రౌళిడానముగారిని 

కౌగిలించుకున్నారు. యెంత గౌరవం జరగాలో అంతా జరిగింది. 

చాటుగా వుండి రాణీగారు సర్వమూ _ చూట్తూవున్నారు. ోజారాః 
బక్క [కూహ్మం డెంక మహాను వావుండూ 77” అని అత్యాశ్చూర్చుపడు తూ 

వున్నారు. కోటకోటంతా ఆనందమయం అయిపోయింది. చోజరాజూగా రం 

బక్క మొగంతో వెలవెలపోతూ చూస్తూ వున్నారు. అప్పుడు యాయను 

రాజతీకాన్ని చూచేదెవరు? కాళిదాసుగారు--”యేమి రాజా: ఐశ్వర్యా 

నిరా అగస్థానం? లేక కవిత్వానికా£”” ఆన్నాడు. రోజరాజుగారు ముమ్మా 

టికీ “కవిత్వానికే” అని వొప్పుకున్నారు. రాణీగారు “చోవహో! వీరిష్వటూ 
లోకంలో సర్వేసర్వతా? చెప్పుకునే భోజకాళిదాసులు కాబోలు : వీది 

వివాదంవల్ల మనకు యాలాటి లాభం కలిగింది. కవుల వివాదలుకరూడూ 

లోకోవకారకాలు అపుతాయనడంయిోలాటిదే అసుకునిసంతోషించారు. కథ 

కంచికి వెళ్ళింది. మనం యింటికి వచ్చాం, కాని యీ వఫ్లోకానికి తాత్పర్యం 

కొంచెం వాసి మతి వ్యాసాన్ని ముగినాను. అసలు క థేమిటంల పే 2 

సింహళ దేళాధీశ్వారులడు యేదో పనిమ్6ద యెొక్కుడికో 'వెళ్ళాండు. 

ఆఅకగడ వొక పట్నంలో వక సుందరి యాయన్ని చూచి మోహించింది- 

వెంటనే యీయన విగంహాన్ని చ్యితించడాని కాలోచించింది. మన్మ థుఃడు 

ధనుస్సుకు నారి తగిల్బొ6డు. వానే కుంచె రెండు వేళ్ళతోటీి పట్టుకుంటూ 

వుంది. పాపం 1౬. అంతట్లో మన్మథుడు పూవు బాణాలను నారితో 
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చేర్చా(డు. ఆ సుందరి చిత్రరచన కారంభించింది. ఆరంభించీ ఆరంభించ 
డంలోనే బాణపాతం జరిగింది. దానితో తన సమీపమందు వున్న గోడను 
ఆనుకొని_ఆ సుందరియ్యేవే వక చి త్రరువుగా మాజిపోయింది. తుట్టతుద 
నివున్న మాటకు చిత్తరువుగా మాతిపోయిందనే మాకే ఆర్ధం. అయితే 

ఆయీ సంగతి జ్ఞాపకం తెచ్చినంత ల్లో రాజుగారికి వ్యాధికుదరడ మేమి 

టంటారేమో ? వినండీ. ఆ కన్యకామణికి శృంగారరసావేశం వచ్చి చితా 
కృతి యేలా ప్రా_ప్తించిందో యూ రాజుగారిక్కూడా తన్మయత్వంలో గతం 
అంతా మజుపు తగిలింది. కాళదాసుగారి వల్ల మళ్ళా ఆయాసంగతులు 

జ్ఞప్తికి వచ్చాయి. దానితో జ్ఞానోదయం కలిగింది. గనక యీమెన కర్త 
మాన్ని గూర్చి ఆతోచించుకోవడానికి కావలసినంత అవకాశం పుంటుం 

దన్న మాట. అన్యోన్యమున్నూ పేమ కలిగే వున్నారన్న అంశం తేలింది 

కదా? యీపెని వీరిద్దణున్నూ దాంపత్యధర్మమును పొందినట్లు తెలిస్తే 
నైతే బాగుండేది కాని ఆవిషయం నాకు చెప్పినవారు చెప్పలేదు. అందు 
చేత నాకున్నూ తెలియదు. యీ శ్లోకానికి సంబంధించిన కథకూడా యెవరి 

చేతో కల్పించబడిన బాపతే అని నేననుకుంటాను. శ్లోకంలో వున్న విషయం 

కల్పితం కాకపోవచ్చును కాని భోజ కాళిదాసుల వివాదమున్నూ, వారిద్ద 

అున్నూ దీనికోసం ఆయాదేశాలు తిరగడమున్నూ, అందులో ద్వీపంగాని 
ద్వీపం ఆరోజుల్లో పనికట్టుకొని వెళ్ళడమున్నూ యీ సమ_స్తమున్నూ 
కల్పనే అని నా అభిప్రాయం. కాని వినేవాళ్ళకు నిశ్చయంగా ఈలా జరిగి 
వుంటుందేమో ? అనే (భ్రాంతినిమా(త్రం పుట్టిస్తుంది. యింతకున్నూ ఈరెండో 
కథభవల్ల కేలేసారాంశం ఐశ్వర్యంకన్న విద్యకే యెక్కువ గౌరవం యివ్వ 
వలసి వుంటుం దనియ్యె వే. యీ మాట ఆందజున్నూూ అంగీకరించెడే కాని 

యెవరోతప్ప విద్వాంసులలో చాలామంది ఐశ్వర్య వంతులను ఆశ్రయిస్తూనే 
వుంటారు. “మహాభాష్యం వాపాఠయేత్ మహారాజ్యం వా పాలయేత్ 
అంటూ అనాదిగా వినబడుతుంది. భవతు. యెందతో మహారాజులు 

జ్ఞానులై_ రాజ్యపరిత్యాగం అనన కథలున్నూ వున్నాయి. యెందటో విద్యాం 

సులు ఆజ్ఞానులై ధనార్హం చేయరాని పనులుకూడా చేసినట్టున్నూ కొన్ని 
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కథలు వున్నాయి. వాజ్లవిషయం చర్చించడానిడె యూ జ్యానాన్నె పక 

మించ లేదు కనుక స్వ్యాతంచి. చాపం వ చ re TTC BoE 

ధాషాజ్హానమున్నూ, వ వ్యాక ర్రళకాచె క్షానమ స్తూ అలలు ముకు కతి నాంలనపాతా ట్రై 

న్లో 

పుక్కి_టెపురాణ జ్ఞ జానంకూడా అవసర ముని తొషంీివంం అంగరదిం 
శ 

చారు. యీ పుష్కెటి టిపురాణాలు దేశాటనంవలు మట యొవర్కువుగా తెలు 

సాయి. మతీచిపోయినవి మణిచిపోలా అంతా కొని వురి_టు కతా తా 

జ పిలో వున్న్నూ యి. ఆందులో కొన్నా ళు ను ఖర NS ey ఆల. 
కం ॥ ౬ ఆం 

ఆకు అసఘ్యులు చెన్వురవులటూవలంం లు విన్న ye ఫూ వు ఆధ 

అంటూ ఖేదంతో పనివండదు. సర్వమున్నూ వినవలసెంటే, బెంసుతోవల 
అలో అః! లాస్ ఇ సో కు యా జో ఇ ~ 

విందే. యూామాట జర సందర్వుంతో వర సంనా; అతో వాభఖాాదచిలంచే 
తీ 

వున్నాము. ఆ మూటలు పుడాహారించి వ్యాసాన్ని ముగర్రానా 

(నానారాజసందర్శనముసుంత్మి 

“శ్రీ చెలయంగ సత్కవిత చ్చబ్ప్బుడిజా (తనం బండదితుంమునుం 

గావలె తౌకిశో తయడు గావ బుద్ది రపి 

గావలె భోగి యోగియును గావతెల గొంజుబతోనం గెొంసయుగొ 

గావత మంచి చెద్దలనరన్ సకలంబు చెటుంగంగావడెద్ 

గావున నెల్లరున్ గవులు గాందగ రట్రిక ఏం మైభావముం 

గేవలు లతాదదరింతు3ె ra mmm అశ ఈ ౫ RE శ am ఈ 4 wm ఈ స www ఇ స్ట ఖో హో ఇల్లు 

చాలును. ఆవసరయె ంనంతవఆఅతే పుదాహాతంచాగు. అదుంచదులో 

అనకన్ ” అనేచోట వ్యతిరేకక్హ్వార్రకం తళగిదా ౩? డానికి యు) టా 

చేరిందంటూ కొందు శంకినా చు. దీనికి (పొౌఢవ్యాకరణంలో స సుయుభదు 

శారి వయోగాన్ని చూపి చేసిన సమర్హనం సుఅలతిం రాగ అసి నచొవిం. గ దానిలో 

చూ చుకుంటారు. కనక దాన్నిగూర్చి యిక్క_డ చర్చించేదిలేయ. (గంధక _ర్హో 
యొజీిగిన్న్ ప్రయోగించినప్పుడు దానికేదో బలవత్తరయమెన ఆధారం పృంటూం 

డనుకోవలసిందే కాని వృథాగా శంకించి పని కల్పించకూడదని విక షి. 

(వన్తుతం రెండుళ్లోకాలకు సంజంధించిన వుక్కి_టిపురాణగాథలు వివరించ 6 



పుక్కిటిపరాణ కథలు 255 

బడ్డాయి. మరొకటికూడా పనిలోపనిగావుదాహరించి మటేదీన్నిముగిన్తాను. 

కాదంబరి వా?సిన బాణవముహాకవికూడా కాళిదానుగారి రోజుల్లోనే వున్నట్టు 

న్నూ,తానురచించిన కాదంబరిని కాళిదాసుకు వినిపించిరమ్మని వేశ్యాగృహాం 
లోకి తనకుమారులణ్ణి పంపించినట్టున్నూ, కొడుకు వినిపించివచ్చాక “దమము 

న్నాడు కాళిదాసు ?”” అని కొడుకును ఆడిగినట్టున్నూ, ఆంతా విని __ 

“యా6గలు ముసురుతూ వున్నాయి కాదంబరికి అన్నా(డు కాళిదాసని 

చెప్పినట్టు న్నూ, “కాళిదాసు యీసడించిన కవిశ్వం యేం కవిత్వ” మను 

వ ఆ గ్రంథాన్ని తగల(బెట్లినటున్నూ, తమవాత యో నంగతి కాళి 

దాను విని చాలా నొచ్చుకొని ___ “నేనేమో ? కాదంబరీ (యీ (తకబ్లు) 

శబ్రగతమైన శ్రేషార్జాన్ని పురస్కరించుకొని ఆలా చమత్కరించి అన్న 

మాట సత్య మే. ఆమాట పిళంసకు సంబంధించిందే కాని యీసడింసుగా 

భాకుంచడానికి కాదు. నీకావ్యం సర్వవిధాలా సర్వోత్క్బృ్ట్రంగా వుంది. 

అ తె ప్పేదేమిటి 2 - “బాణోచ్చిష్ట మిదం జగతీ” అని చెప్పవలసి 

వుంది.” అని చెప్పి “సరే నేను విన్నంతమట్టుకు నేను మళ్ళా యకరుపెడ 

తాను వాిసుకోవలసిం” దని ఆలా చేసినట్టున్నూ, వినిపించని భాగం 

మాతం కొంత వుండగా బాణు(6డు స్వర్షానికి వేంచేసినట్టున్నూ, తరు 

వాయి అంక ? ఉ_త్తరకాదంబరిని బాణు(6టడి కొడుకు పూర్తిచేసి నట్టున్నూ 

చెప్పంగా విన్నాను. దీన్నిబట్టి బాణ కాళిదాసులు వొకే కాలంలో 

వుండవలసి వస్తుంది. కాలాన్ని సహేతుకంగా పరిశీలించేవారు దీన్ని 

బొత్తిగా అంగీకరించరు. యీ పుక్కిటి పురాణకథను బట్టి అంత మహో 

కవికి బాణు6డికికూ డా కాళిదాసంపే, యెంతో గౌరవం వుండేదని తెలుసు 

కోవడమే ఫలితం. యూ గొరవం వుండడానికి యేక కాలీనత్వంతో అవ 

సరం వుండదు. ఆ యీ కధలన్నీ కాళిదానుని పోలినకవి _ “న భూతోనభ 

విష్యతి”” ఆని తెలుసుకోవడానికే పనికివస్తాయి. కాళిదాసు “ఏకసంధా 

గాిహి అనేకాక ఆ యేకసంధాగాగిహిత్వం ఛందోబద్దవిషయమే కాదు 

వచనంలో కూడా” అని పెకథనల్ల తేలుతుంది. యీ విషయం యితర 

భాషలలో కూడా సమర్షించా.డు మన తెలుంగువాండు పండిత రాయలు, 



వనిచే కోరులో చొకానొక దావాతో నుమారు సెైలదోజులఎం లావివాన 

జూ తవాళుండా అనుతోవముంగానూ, వితోమంగానూ 

కూడా చొప్ప (జెప్పి “అభినవ పండితరాయ” బిరుడాన్ని పొంది పున్నారు 

నిన్న మొన్నటిదాంరా సజీవులుగా వున్న శ్రీమాన్ మాడథాషి వేంరోటా 
చార్యులవారు. బాయి(డున్నూ భవభూతిన్నీ సభరో విద్వావిషయంలోే 

పివాదపడ్డట్టున్నూ అప్పడు బాణుడు టో నిశ్శా్యసోం_పిన ఎర్యాతి వాదే 

హృ్దయవర్హిని, కిం పునః (ప్రకటా౬౬టోపపదబద్రా సరస్వతీ” అని తన 

"పేరును శ్లోషించి భవభూతిని తిరస్కరించి నట్టునూ దానిమీద భవభా 
తిక్రి కోపంవచ్చి అ న్లో. మూఠా దాకృ్టానాం రతిపవయపడదానాంలం రచులరుతా। 

జన స్ప్పర్ధాకుశ్చ దజాహా: కవినా వశ్యవచసాః భవే దద్చళో్య దా 

కిమిహ ఒహునా పాపిని కలౌ! ఘటానాం నిర్యాతు ని సము సపివాచు శక 

అహాకః”” ఆని భవభూతి దాణిళా యాీాసడించినట్టున్నూ మర చు వుంతి 

యీ కథలని పట్టిచూ ఆయీ కపుజ యేకకాలికులు వెావహోయిన్నాా 
త్న. ఇ గో శ్ 

వొకవేశ రేకకాలిరులే అయితే చొకరిడి వొరరు తీసిసోరొువావ రార? 

ఫలితార్థం తేలుతుంది. ఆలా తేలడంతో రాళిదాసం టేమాత ల దూ యై 

పెద్ద కపులందయా శిరసా వహింఇవారే అనిన్న్ కారుట వాట్ల శలుతులది. 

ఆంజనేయులు రచించి కారణాంతరంచేత చించి పొజఅచేసినదానవతి రామూ 

యణంతో చిలక్కొటట్లు దారకడమున్నూ, వాట్లని చుండి భవభూతి కాళి 

దాసులు వారి వారి కల్పనలతో పూరించజడముస్నూ, ఆంది పో తార 3 మర్యు 

నిర్షయమున్నూూ భోజ రాజసభతోచే జరిగినట్టు చెప్పుకుంటూ ఆనందింవడం 

నేను బహుథావినివున్నాను. యేకవాలీనులు కరానిషవకంలోరూడా ఆరాటి 

పూర్తి జరగడానికిన్నీ, భోజరాజుకాకపోతే మజీవరరాజేనా ఆ విషయాన్ని 

గూర్చి తనసభలో చర్చ జరిగించడానికిన్నీ అభ్యంతరం పుంశదనిన్నీ, 
దాన్ని స్యుప్రసిద్ధు ండుకనక భోజుండికి అంటంగట్టా రనిన్నీ మనం సమన్వు 
యించుకోవచ్చునని నేను అనుకుంటాను. చాణు(డు కాళిదాసురోజుర్లో 

వున్నాండనేకథలు ఆంతగా  లేవుగాని దండిభవభూతులను గూర్చినవి 

మాతం చాలా వున్నాయి. కాళిదాసునుగూర్చి అతనితో సమరాలికులేకాక 
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కథలు ____ ో*ోచకారకుక్షిగాండు” అనే వాక్యానికి సంబంధించినవి బే శల 

రాలు కనపడతాయి. 

“అయి ఖలు ఏవిషవుఃకోొ అనేదాని పూ _ర్రివిషయంలో కాళిదాసు 

ఆంజనేయు6డికన్నా విశేషజ్ఞా (డని తేలుతుంది. మొత్తంమీంద, కాలమ్మాట 

దేవు డెజు6గునుగాని తరత చెప్పుకొంటూ మన ఖండంలోనేకాదు; 

యూరప్పఖండంతోకూడా ఆనందిస్తూవుండడం ఆఅనుభవసిద్దంగా కనపడు 

తుంది. విషయభేడంవుంచే వుండనివ్వండిగాని కాళిదాసుకన్నకూడా మిన్నగా 

ఖండాంతరాల్లో గొౌరవింపంబడే పేరు య్ కవర్షాదిలో నే... “గాంధీ? 

గాూరెది కళ పా రామకృక్థూ మల ననా క పలు యమాస 

ఉిసారేమో కాని ము సుళ్ళవా రినిమా(తం యాసడిసారని తోంచదు. కల్పనా 

కథలు యథార్హచరితంం వున్న వాదివిషయంతోకూడా బయలు దేజుతూనే 

వుంటాయి. వాటిని ఆపడానికి శ శక్యంకాదు యూ బయలు దేఅడా న్ని, గూర్చి 

చుతొకప్పుడు వి_స్తరిసాను, యిప్పుడు దీన్ని ముగిస్తాను. 

సామెత అం 

వీట్లని లోకోక్తులనడమూ వుంది. ఇవి యెన్ని వున్నాయో నిష్క 

న్రించి దాదాపుగానేనా " నిర్ణయించలేము. కాన్ని ఆయా దేశపారింతాలకే 

తాక గామ పాంతాలకు మాత్రమె సంబంధించి వుంటాయి. 

(1) వింజరానికి తగవూలేదు, కోలంకకి మాజువీథి లేదు. 

(2) ఆలిలేనివాడికి ఆత్మకూరు - యివి ఆయా (గ్రామప్రాంతాల 
రికే సమన్వయిస్తాయి. ఇందులో రెండోది గద్వాల (పాంతంతో విన్నది. 

మొదటిడి యానాం (పంచి టపున్సు (పాంతంలోది. 

(1 ఆలీ బిడలులేని వానకి ఆంజనేయులు గతి. 
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జు ననా. లాప్ జా 

కర్నూలు హా [పతి పాల నూ ఆంజఎయులగుడి నుం 

టుంది. సాధువులు ఆగుడి ఆవరణలో మకాం చేనూ వుంటారు. మస్తీ 

ee నార. మక రడ విన్నవి చాలా సాణుతలయిడే 

అచ్చునుగాని అవి య్డేనా (గంధరజ నకు ప నుకొన్నువ్వుడు తన్నయ 

తరంలో స్ఫురిస్తాయిగాని, తచిళకూారుాని జఅజొవివా (వాయపలసివ్వూ స్పురిం 

చవ. వీబ్లను ఆంధకామా వరిషర్న తర డాలంచి క కొన్నిటిని 

జాబితాగా పిచురించింది. మీ్మాంసకులు నా్యాయాలుగా ప్బ్షను తు 

హరిస్తారు. 
(1) ఖచే చేకపోతన్యాయ 0 (2 ) తృాణజలూక3రాన్యాయం (గ) భ్రచుడ 

కీటన్యాయం (1) తిలతండులన్సాయం. మనరు (ప్రస్తుతం పేబ్లకు జరా 

యంగా వుండే సామెచులు (లోకోక్షులు యేవో వొకటి జదాహార.చి 

చర్చిస్తాను. ఖు ళూపుకరులలటి జంగం పరుపష్పపోతుండా?ి” కంర్కైలూ 

జంగమూ యీ దిగషయాన్ని గూర్సి వ్యాధ్యాసినాను. అయా నాచెుచల 

కెప్పుడూ పరార వవ తేగాని సాంరమలదడు వదు త పులడయ. ఆంపి 2 
© క టు ess 

యేమన్న మాట. 

శో ఏతే సత్పురుషా పరార్హ ఘటనా స్ఫ్వ్వాన్టాన్ పరిత్యణ జూయ॥ః 

(భర్త్యహారి) 
సజ్జను లెంతసేపు తమ ప్రయోజనాలను వవలికొని పరుల కార్య 

ములు (పరోపరారార్హ మిదం as టట సామె 

తలు సజ్జనులవంటి వని తేలింద్రిఆలా శేయిపుచి అన్న మాట , అంలప?ంరుదముటి? 

కుక్క.ం౦ంకే కుక్కాకాదు. జంగమంటే జంగమూరాదన్న మాట. సోదిచెప్పే 

యెజకల దానిభాషలో యీలాటి వ్యాఖ్యానం రునంబయుతుంది. వ్యాత రణం 

(గంథాలలో యింకా యీ విష యమై వవలంగా చర్షవుందిగాని, ఆది 

తీసుకువస్తే అసలు మూలాన్ని మరవవలసి వస్తుంది. అయినా చూపు 
Pn PURE, 3 

తాను కొంచెం. “తేషాం పారార్ట్యాత్” ఆంటూ వుంటారు జ్యాభ్యాచలు. wen 



నయా 

సామెత లు లస లీ 

తెషూం_ ఆసం జ్ఞా వరిభామాళాస్త్రముల క పారాన్యాత=నర వయోజన ముగురు 

వల్ల నుంచి a ఆకరార్గం_పిండి తార్హమా Pa 

సంజ్ఞా విధాయక శాస్త్రములకున్నూ, సరిభాషాళాస్త్ర్రములకున్నూ, 

విధిళాస్త్రం క పాటుపడడం అనగా రాజునిమి త్తం భటులు యుద్దం 

చేసినట్లు యింకా యిందులో కొంత స్వార్హంవుం పే (చావక(బతికి జర 

బడితే. పెన్షన్ వగ డర వుంటుందేమో : ూంకో దృష్టాంతం చూపుతాను. 

కాళ్మీరగర్హభాః అం పే? ఆ దేశపు గాడిదలన్న మాట. వీట్లమీంద ఆ దేశంలో 

మెైరయ్యే విలునగల కుంకుమపువ్వును కొలాలనుంచి యింటికింగాన్ వొక 

చోటునుంచి యింకోచోటికి (వర్తకం) గాని తీసుకు వెడతారు గాని 

వాట్లకు ఆకుంకుమవువ్వులో లేశమున్నూ, ఆహారంగా పెట్టరు. చాలాదూరం 

వచ్చాం యీ పరాద్దత్వాన్ని గూర్చి వా9స్తూను. కి)ంయలోమాట; సామెత 

అకు ఆర్హం యేదో యితరం వుంటుందిగాని, దానితో మాటలకు సంబ ౨థించి 

వుండదని పిండితార్దం; అయితే పిస్తుత సామెతలో జంగంఅంకే యెవరో 

గారవనసీయమైన వ్య క్రిగా గంహించాలి. గారవని యవ్య కులు (పపంచకంలో 

యెందతోవుంచే జంగం అని మచ్చగా జి వుటంకించడానికి హేతు వెట్టది? అని 

విచారణచే యవలసివ స్తే, గంథం చాలాసపెరుగుతు_ది. టూకీగా వా9సాను, 
పితాపరుదాగిదుల పభుత్వ కాలంలో శైవమతం రాజ్యంజేసించం టే, విశ్వ 

చెంచని వారుండరు. అప్పుడు జంగాలంే సాకొత్తూ నూక మాశ్వరులే. అందు 

చేశ ఆపదంతో గొరవనీయులను వాడినట్టయింది. యీ సామెత ఆ రోజు 

అతో పుట్టిందె. యిక కుక్కలు యెవరో నీచులు ఆపదంతో వాడబడ్డట్ట 

యింది. ఈనామెతతో కూసుకుంళకే, అనేది ఆత్మ నేపదం. గామంలో 

కొను ధాతువు బాగా వినబడడం లేదు, కాని దానిలో వుంది. దానివల్ల అవి 

వాట్ల ఆలవాటునుబ ట్ర జాతి గుణంగా యేదో చేషభాషలతో కొత్తగా 

కనబడేటప్పటికి మొఅగడానికి ఆరంభించినంతలో, డానివల్ల అంతక 
ముందు లోకంలో జంగానికివుండే పూజ్యతలో లేశమున్నూూ తగ్గదని 

తాత్సర్యార్ణం, జంగం శబ్జానికి యీ కాలంలో సామాన్యంగా అయే అర్ధమే 
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ర ల బవ నక అభా జనవ లన Me RE మనం చూచునొహాడదు. ఆ రాలఅంచెపేంచద చూదుఎాదాంఎ. ం6గాావం 
అ రలు 

Ca) 

ఖాద్రి త ఇ క్యా ఒర చాటి అర అటా యు! బం ప ఖు జ నిట చలో విజారింస వలన ...తరనంఅుంటలు. మ తలా లచ DCE టు తట 
జాణ వో 

జుల్ 4 లా జు ర లావ ర త బం ప 9 ఆం. గాలా జక “ఇ in 

డాగచగరు దండంపున్నా, దానిల” ౨ ఎసెంగెంం లుం అలరి టంగాా 
OR సం 

(a) 

at శ జో లో లల వాపి యో శో ఇదే బం కాజ్ఞా ల్ ne బు ఆ 

హారం లడాాు చరావాొతా౭యడని. నషం తమః దిగక గా 3 ఆ వాం: 1 
లాలు. వాసుకు ఉసుల వ అలనే! 

శ 

ళ్శీ జి అతా ఉక ఆల్ ర్ల Cel wm ఈ ఇ షై na ఇ అల్లి 

ae pe వం ల! చలా 1 ళల గ) oO శఉచులంయమెన ORI యు Su Ted re ad won చ 

కక 

మయా ఖ్, రారా వ తు _—ె we mt nm ఉందేడాశా Shy డా * ఆ 
Des CER war Dh అ? ww 2 శే చలు Se Sucre Wa bald = ఆన తత్ 2 ఆల అనే 

గి వా తష గూ od శ ఇ maa ఖ. 
వలాంచడయమ యు ౮ంగాని చెవుల ఉనారు. నొక కలలకు. అనా 

ha 

a అ Cal 

స్ అష 
నాటా జ క్ ఖు వ pes ద్ ఇ వజ భో శు >” ళా రని ఫంతాతరం. 'యూలా క NRMP నలు. Ce TON AD 

vu జం 
స్ో చాలీ po 

nm ww Pe 

hn అ శో య జ సుయ ఇ ఇ ఇల్ ఇ is ణో మి ఇ జా చ్చ న? 

అయో అంకం (మతి WINS Giese రర ర ల న న. CO oe భఖ అ స 
శల 

ఛి జో జు ఫ్య భయ మ న న ab. aa షా ల్న్మా జ్య క్ క ఇ అం. త్స ప్ప * 

RE వాచాందంటపే అంతటా యి ry ఇర(ఆభటే: he DTT లే 4 టా ణం ం ని 
he 

ఉం బరా ఇ Cr గ న వల ~ జ జ అ శ ళో i ఇష జ్ ఐనైం వంగ నె ధవ సజ. త జంట ర యల Be 
షు ప వ ౪3 

ఇ ప్రీ గార్ల జా పై న్ fe జా yy వ్వ గ్ శ జ అజో వనారం లొకొ లట వి జరించి. సంటుందు. పస GF 
లు mam ఆయననే ఇటు ఆలీ అలానే 

ఖో రు శ లే భుఖ CRT జాల అ ww జో a] ఇ వప 
మ గ్రమా ధవ ర్స్వ్రాలుచ్నాా అ. దుర వమయువన వాాలాంఆలం దట ము 

మ “3 సజల 

ర బాద పల ఇ టో చ్చి అలాల ఆ జలు mT కే అజ అని ఖీ +4 fp” “ 4 ఈ ల * 

షం ౬ దాం జయము 3) ఇ WEE 5 wh అ hh et జ పులే అరా he age 1 అలీ 

అ ఇ ఒఅ జ. ల్ ఇ ను న న్ యు + శో Ny క్ 
జ క అగ్చింగరం ళు గా INC SED ముసి లీ లి hie ఆ ఈ జో ప్ ష్ష్ అల సన తో లు 
ళు ‘ a కు a 

ణా వాట్ అకు సల ఇం గాప్ న క్ ల a] ఈక ౯, ఇ న: =. x అ ళు స _ sans ఖో 

రూ, నో ఓ శకం యం ora tie 1 Pron అంచె అం Ghat et Pe హం wo ttl 

భి ముల అనీ 

సు కాలు అల ఖీ స? చ 0 గ్ ఇవో గార్ వ్ గ్ అవ్ ఇ FF, hw" 

బగ? పుంచిన ఆం అని (ఆ గాంధి wun MT er అతల రో wer 

ణో ry క చ - ఇ జ చా జమా. జ వ్ ను ఫు కో ఉల్లు 

తేలింది. భు అం కురి ఆఎధివ _ 7 ఒతంది, ee ఆ wr ar rt ఇల లిజీ య. 

> ba] 

Wa hn, ety * శ లై ధి చే క జరు CRS జభ అ 
డుువంన్నారు బాటలు కు Ms! DCS 

a | x బక్ ye తట వప బేషడకాత ను. 
. uw 

న ww ns అజ స! ఆనుకరణం లేకపోయినా వున్న పై ఆయీ ఒషయం జలుచోడ్ల గాడ 
నే 7 “a ళ్ mn శ శ 

వ్యాఖ్యానింప( బడ్జదే కనక స్పృశించి విడుప్తన్నాను. చొర తాటి ఆరో 

యెంతో అర్థం యిముడుతుంది. 

న కస్ అ సూ 1 

తెగితే లింగడు రాయి, చూడండి. యెనిమిదక్షేనాణలో యంద 

ఆర్థం యిమిడిందోను, “నారు కోపం వచ్చేవఅకే రాని తకోవంవ స గొరనా 

నగోరవాలు చూసేవాణి కాను జాగ తొ అని వొక అరం సురిపారుంది 
ళు నమా డు సెట్టిల్. లాలీ 



సామెతలు విగ్ర 

యుంకా కొన్ని అర్ధాలు పాఠకులే చూచుకోండి. అసలు అకరార్లం చెప్ప 

వలసి వ_స్తే__ మెడలో వున్నంతనేపే ఆ రాతిముక్కకీ పరమేశ్వరు డనే 
పూజ్యతగాని అది ఆచోటు వదలి కింందపడ్డట్టయితే దాని గౌరవంవుండదు 

అనిమాత్ళమే. దీనికిప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా కాక యింకా కొన్ని 
విధాల వ్యాఖ్యానం చేయవచ్చును. వి స్తరభయంచేత వ్యాకరించలేదు. (స్థాన 

[భం శే నళోభల తే చూ.ఎశ9వణానందంలో ““తెగితే లింగడు జాయియం 

చను జనో క్రి న్న్నమ్మె నేమో కదా” అని వాండబడింది. ఆ పద్యం చదువు 

తుంకే ఆయీ సామెతకు వుండే యావతాత్చర్యమూ టోధపడుతుండి. 

సంస్ఫతకదులుకూడా Srey దేశ సామెతలు సంస్కృతీ కరించి వాడు 

కున్నారు. యే కవిత్వంలో సామెతలు విశేషించి వుంటాయో ఆ కవిత్వం 

యెక్కువ హృద్యంగా వుంటుంది. దానిక్కాారణం భామాక్షానం లేనివాళ్ళ 

క్కూడా దెశసామెతలు సుళువుగా ఆరమవడమే యెంత మంచి కవిత్వ 

మేనా నిఘంటులు దగ్గిణ పెట్టుకుంకేనేగాని సమన్వయించేది గాకపోతే 

చట్టన ఆనందాన్ని కలిగించదు. ఆయీ మాటకు కొందజు పండితులు 

సమ్మతించరు, వారికి బాగా సంస్కృతి పదజటిలంగా వుండటమే కావల 

సింది. మృదంగాది భ్వనులవంటివి కవిత్వాలుగా అభియుక్తులుగణీంపరు. 

యిది విషయాంతరం. ఆయీ సామెతలు. ““బేవారసా స్తి”” వంటివి. 

ఒకకవి వాడినంత మాతంచేత యింకొక కపదాన్నిి వాడుకోరాదనే నియ 

మంలేదు గాని కొన్ని సామెతలుయే ళారకూలంలోనోతప్ప యిక రపద్యాలలో 

ముడపు. ఆపక్షంలోమా(తం దానిజోలికి( వేంగూడదు. మచ్చు 

రుతాను. 

(1 
గ్గ 

““జాతిశ్చే దనలేన కిమ్మనెడి వాచారూఢి సతృ్యమ్ముగన్” 
4 

దీనిని మటోకవి వాడుకోవడానికి హక్కు_ లేకపోదు గాని భట్టు 

మూ ది శారూలంలో సపెటినే ఆకవిస్నీ, శారూలంలోనే పెటాలి. అది 
మ్ ఉం డా భౌ (Ay 

౮(గంధచౌర్యం కాకపోయినా (గంధచౌర్యంగా పరిణమిస్తుంది. ఆ యీ 

సామెతలు కవి నివసించే మండలాన్ని బట్ట వంటాయని లోగడ వాసే 

వున్నాను. యెంతపాండిత్యంపున్నా ఆ సామెతకు సం ప్రదాయార్దం తెలి 
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యకపో తే వద్యం యొక్క అర్హం అడం చుంది. చారు ఆ  మిచ్చేవి చేశ 

భేదం చేత రెండు మూడు నామెవలు పుంటాయని తో 

వున్నాను, మచ్చు చూపుతాను. 

“ఒజ్జల వుచ్చాకాయ గావలయు అని పింగక సూరసన్నగారు 

వాడినారు. యీ సామెవ కర్నూలు [ప్రాంతంలో చంటిసెల్లల సాదా ఆర్ధ 

మవుతుంది. గోదావరి మండలంతోంగానె గంజాం విశాఖపట్నం తత. 

లఅతోంగాని అదం పెద వండితులేే కాచు, కర్నూలు ([వాంతంచో పుచ్చ 
యు (we 

కాయ వులిపాయిలతో (న కలంజం భషయేత్) Ste టి 
గా క్ 

దీనితోపాటు సౌరకాయా నీటివంకాయం గో? కాయ గోరుచిచ్కుడు) 
వగయిరాలున్నూూ నిషిద్దం. కాని పుచ్చకాయంద నిషివ్రం కాంత 

'వేజొకటికాదు. దానిక్కా-రణం ఆమూ పుచ్చువి_త్త చనం ఖువాసొని దేశా 

నటు we” 

న్నుంచి తురుష్కులు తెచ్చినట్టు రనంబదుయుంది. ఆము చ డయా ల్యదరో 
భా అటి 

“ఖురాసాని పుచ్చులు వోదున్ని 
జాబ 

” అన వాక్యం గలపన్యారం జాగా తం“ జ 

యీ పుచ్చకాయల హిస్టరీ బాగా తెయిస్తుంది. కాని ఆపద్బం వెలుగే 

ఆయినా కూర్చు ములక క్రామాంతరంలాగు కనవడుతుంప. కొచం 

కర్నూలు పా9ంత6లో మాంసాళనులుతప్పు పుచ్చకాయ తినరు. రిలపేనో ? 

మాంసం తిన్న "క్షు. యింత నిషేధం వున్నా ఆపుచ్చరాయలు ఆగం) వప 

స్టులుకూ డా చాటునా మాటునా (మన దేశస్తులు పుద్దిజతె తింటూనే పుం 

టారు కనకనే యీ లోకోక్తి పుట్టింది. 
ఖో 

“ఒజ్జల పుచ్చకాయ” అన్నంతో యేం తెలుస్తుంది ? “గురుపుగారి 

పృచ్చకాయ” ఆన్నంతవఐటికే తెలుస్తుంది. లోగడ చేసిన వ్యాభ్యానాన్ని 
అనుసరించి కొందళికి తెలిసినా యింకా కొంత వివతించావి. ఎపరువు 

గారేమో ? తినడానికని పుచ్చకాయ తెచ్చుకొని దాచుకున్నారు. ఆ సంగతి 

శిమ్య లెజుంగుదురు. యే యెజుంగని కుజ్బలో ఆ పుచ్చకాయ బయటికి 
తీశారు. అదిచూచి పెద్దలు లేడా మయొజింగిన శిష్యులు మందలిస్తున్నాచు. 

ఒజ్జల పుచ్చకాయరా అది అని; నిషిద్దవస్తువే అయినా ఆవి గపరుపు 
లామోదించడంచేత జాగగిత్తగా కాపాడాలి, ఆకేపించనూ కూడదు 
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వారితోపాటు మనం తినాకూడదు. (యా న్యస్మాకం సుచరితాని....నోయిత 

రాణీ, చూ) అని దాని తాత్సర్యార్గం. సూరన్నగారు యేదో పురవర్హనా 

సందర్భంలో. కల్చ్పనాచమత్క్బృతి ద్వారా భగవంతుండు బొత్తిగా నీషిద్ద 
మయిన దివాసంథోగాన్ని చేస్తున్నట్లు కల్పించి ఆయీ ఘట్టంలో దిన్ని 

వాడినారు. ఈ లోకో క్రికి సంపదా యార్డం తెలి_న్టేనేగాని ఆ పద్యార్హం 

తేలదు; ఇదేవిధంగా మకార లోకో క్రిని వ్యాఖ్యానించవలసివ స్తే 

గంధం బళ్ళతో తోలవలసివస్తుంది. కాగితాల కరువుదినాలలో యే షతిక 

భరిస్తుంది ? ఇప్పటికి.___ 

(10) కుక్కలూ -_ జంగమూ 

(2) లక్లాల పుచ్చకాయ. 

అనేవి రెండుమాత9ం పూర్తిగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. రెండు 

మూడు వుదహారించడం జరిగింది -యీ “ఒజ్ఞల పుచ్చకాయ” సామెత 

గోదావరి మండలంలో యెవ రేనా కళాపూర్ణోదయం ద్వారా యెజింగినవా 

రుంటే వుంటారు (ఆది లెక్కమిటి. గాని సర్వసర్వత9 యీ అర్థంలో - 

“గురువులోరి పొగచుట్టో అని నిమ్నజాతులవారి సహాజభాషలో వాడు 

కుంటారు __ దీనికీ కా స్తవివరణం వాిియాలి. ఆ కడప పా9ింకంలో 

ఆ పుచ్చకాయ నిషిద్దం. మా పా9ంతంలో పుచ్చకాయ అంతగాని కొంత 

గాని నిషిద్దంగా వున్నట్లు లేదు గాని _ పొగచుట్టమాతంం (అదేనా 

యిప్పుడుకాదు కూ గా నిషిద్దం, యేదో సందర్భంలో చనన యేభైయ 

శృకు పూర్వం వారసిన పద్యం జ్ఞాపకంవచ్చింది. వుదాహర్విన్లై పొగచుట్ట 

యేలాటిదో తెలుస్తుంది, 

“క్ర, ఇంజరము గాదు, రైల్వే 
యింజననన్ యోగ్యమగు నదే' మనంజుట్టల్ 

పుంజముగం గాల్చి పొగచే 

రంబింపం గలుగు ద్విజులదాయిడికలిమిన్” 

ఆయీ పొగచుట్టలలో చిలక కొట్లు వుండడం గలదు _ చిలకకొట్లు 

అం కే కొంతవజకుకాల్చి ౩క్కినశేషం కాలాంతరమందు కాల్చుకోవచ్చు 
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నని భడిరచిన చాపరన్న మాట. ఆకాటివాటిని సిపస్వుడెతి అంటు 
ఆ 

ఈ mg! గో లాటే ఇ = న డా శే ఇ” Wd 

వాడతారు. చిలకకొటు యు ద్యారదంథం సరము క ఆ ల దలతంమిడె ఎ 
ప్న! 
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pe) Beret 

PO oe ఖ్ 

న ౫ pr any: ఇ గ్ న! య. ఖల న! త అ ఈ ఖ 

కున, డన్నసంగతి యొతింగిన సంహపాండు నివాతిమనమునా ఉం... అఉంయుం? 
యు Ma pen) అతా 

శశ జ జ, nm ళు కు తతో wR 99 తొ ది నా అలజ్యాలార్హు wk, i mm శ అలి శె ఆలా ల్ 
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శభ ఈల అంతో! స నా. 

న అ య చ్ aren అమె లాల షు ళ్ అ వా. శ అ గ్లో ల 

తోదింబ me HTD తలతో త్ యూయా ఎందుక జోలి ba wu ఇ చా 
ow 

. 4 స ₹ వార స - అజ ల జ జు worm, ఇ ఎమి 

యని తెచి స్నాయిలపి. అలో bu. ఓ ఆలీ wt wat mt కార రం స స! యనే 1 % cre] 

nn కష్ణ 

మించి ఆరా న్ని ల Ns లక క అలా సం అల లల లల NES Te! 
ఓ జని 

é శ స జాాట్టై. అఆ = z ఇ ల ఆ న్ని a ళీ అంటె ఇ మీ 

మనుచరత9€ oy, లి. కాయ గప్ప మహా అరు క 

న వాపి జ! న చి స్స a జన ల! జావ ను ఇ pe * CY గి ఇ అట్ అల్లి 
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ల్ 

అ ed 

ఆపై ere ఆ నఖ ఇ" పో య్ » అద 

తవ భక ము Glew wears న జ య 0 వాదు 

al అజం ఆల్ oe జాట్ * % ఖా a ws 

rs గ Br నో న SET ME (ప uk 
లో Cana pre | 

ద ల ఆ జప “mm Re ఇ అటో ఆ 

ఆరుండా అద్వుపంలమచించి ధాగంయుంతేది నార ఆబ్బ కారం. 
జర్లు (a Gs 

అజ * ఇ నె నానా a] కా 

యిచ్చేద్ రాయు... తాసు, ఎద డాం ఎర లా చంచలం 
లల Had తీ 

ఇ చలో క జో wen భాళాస్పీ Fon we ey Rane] Pal 

తాను ఆంమే 2 గంఉటనదా రకాలలంగా అ చాంల్ దాదిలాదదం SI ఆ 
మం ‘ mm] 

. ఖో న ఫో, అ ర్టే ఆలె న జ * జ 

నామెతలను గూర్చు అదిరె ట్టు లభ లు ఆం రా RR. అదరాల oD 

తి యు జు బాచ్ ఎన జట్ ఈల కోరు 
భ్ ళీ Chat పూత తే యయ ర ళ్ న్ 4 0 

oh మనే 

తెలియదు, 

కో. “నాజ.నుషికః కురుతే కాదఃల 1 నామగలధరి నుహాటబవుత్ డో లల్ఫి వ ర్ట hemes న yr 

నా౭.దేవాంకో దదా త్యాన్నం | నాజఒవిష్టుః పృథిఎటతి$. 

అనే శ్లోకం నా చిన్నతనంలో మాముతాడగారి వాోసావిక పదా 
అవీ లు వయ... 

రత్నావళిలో చూచాను. యిటీవల చాలామంది పండితుల చోట విన్నాను 4 
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కూడాను. బుష్యంశసంభూతు (డ్డ కానివాండు కవి కాశేర(డనిస్నీ, గంధ 
ర్వాంశ సంభూకుండు కానివాడు అందగాడు కానేర(డనిన్నీ, దేెవాంశ 

వెట్టి పుట్టనివా (డు ఆన్నదాత కానేరండనిన్నీ, ఏష్ట్వంశక వెట్టిపుట్టని వాండు 

రాజూ ((పజాపాలకుడు) కానేరండనిన్నీ దాని తాత్చర్యం. (దీన్నెబస్టై 

మన భారతీయులు రాజును రెండో దెవుణ్ణిగా భావించేవారు) ఆ యీ 

నాలిగింటిలో మొట్టమొదటిదాన్నిగూర్చి నాలుగుమాటలు (వ్రాస్తాను కవి 
గావడానికి బుష్యంళ ఆవశ్యక మని చెప్పడంవల్ల మొదటి కవులు 
బుషులే అని వేజే చెప్పవలసివుండదు _ వేదంలోకూడా కొంతభాగం 
అుషి(టో_క్తం వున్నట్టు కనపడుతుందిగాని, ఆ పకంలో వేదాలు అనాది 

ఆన వాదానికి భంగం వస్తుంది కనక, ఆయా భాగాలు ఆయా బుమషులు 

కనిపెట్టారుగాని రచించలేదని వ్యాఖ్యాతలు సమన్వయిస్తూ వచ్చారు వేదాలు 
అనాదిగా వున్నాయని చెప్పేవారి వాదం స్టూలదృష్టులకు మూఢ నమ్మ 
కంగా కనపడుతుందిగాని, తుట్టతుదకు నిల్చేది ఆ సిద్దాంతమేకాని యికరం 
కాదు. వేదంలో వుండే విశేషాలు పుచ్చుకొని బుసులు ధర్మ శాన్తా9లు 

పురాణాలు రచించారు. పురాణగా థలన్ని జరిగినవే ఆనుక వడానికిన్ని 

వీలు కనపడదు, జరగనివని అనుకోవడానికిన్నీ వీలు కనపడము. ఆంజ 

నెయులు నూజామడ సముద్రం వొక్క దా6ంటుగా దూ6కా6డా ఆఅంయే ? 

(అయిదేళ్ళ కృష్ణుడు గోవర్లనం యొత్తడం వగయిరాలు చూ) మన మన 

శక్తులతో పోల్చి చూచుకుంకే విశ్వాస్యంగా కనపడదు. సంజీవి పర్వతం 
(ఆంతా కాదే అందాం) కొంతే అంక ? అవసరమైనం౦తేనా కొన్నీ 

గంటల కాలంలో తేంగలిగాండా ? అంకే? యింకా యీ యిరవయ్యో 

శతాబ్దంలో యేదో జవాబు (కెడియోంయి విమానాలు వున్నాయికద్చా చెప్పు 

డానికి పూనుకోనేనా వచ్చునుగాని, ళోంగడ వారికి ఆధారం లేదు కాని 

ఆనులయందు విశ్వా సరాహాత్య తీర్మానాలు లెకపోంబట్టి పెద్దలు చెప్పిన 

అంశాలను విజలు_“విస్సన్న చెప్పినది వేది”, మన్నట్టు విశ్వసించే 
తరగతిలో వుండేవారు. కనక, అప్పటి బోధకులకు ఆౌ్టే పరిశ్రమ కలిగేది 

కాదు. బుసులుగాని కవ్పలుగాని ఆయా గ్రంథాలలో చెప్పిన కాగా లర 
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కో 

భూయిష్ట్రంగావుండే భాగాలున్నూ వుంటాయి బుషుల కవిత్వాలలో; ఆంత 
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నా గ్ 

తో 
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భు 
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భు 
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ము 

రము pe 

చ 

స్సు 

రాము (డు వున్న 

మయముహూ ర? 

రామాయణ కవిత్వం చాలా పౌఢంగా ఆలంకా౭రభూయి 

సాస్ 
షష 

జ్యా 

యు 

న్ 

యవ 3యు 

య్. 

పంపా తీర 

నూ 
జి 

ఇ 

aes 

బముషులు చాలా తలి 

రుచించనిమాటి (త్యం. 

పులే వృుపయోగి 

అ అర్య కా ముం లు, 

న అ 

న a 
| 

వలసివ సె యింతలో తేలదు. 

పవ రిసారు. 

“స 

జ్ 

త 

“ము 

౭ డితుల: 

తన 

జ్య 
వ 

” 

వూ 

డానికి భిన్నంగా 

సా 

కాగం వుండి తీరతాయి. (టాజ్య్ఞ్యుహాల్ 

డలకు మార్గదర్శకులు 

అలా? 

తలుచు అనుమ 

చాలా 

భోజరాజు 

డిని గూర్చె 

వున్నాడు. 

గానే వుండే 

సుగా వాల్మీకి కవి 

కొన్ని భాగాలు పేలపిండి మాదిరిగా వుండేవిన్నీ వుంటాయి. పునరు కి 
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మాత్రం చేత బుషులకు యిమిడ్చి సంగ్రహంగా రచించే శక్తి లేదను 
కోవడంకం కే స్థూలదృష్టిత్వం వుండదు. ఆ పద్దతిని బ)ిహ్మసూతాలూ, 
చ్యూకరణ సూతా౨లూ, రచించినవారు బుషులు కారనుకోవలసి వస్తుంది 

అందుచెక బుమలు సర్వశక్తిసంపన్నుబం వొప్పక తప్పదు. వారిఠవనలో 

కవిత్వ విశేషాలన్నీ వుంటాయి. 

శ్లో. “సర్పాధినా ధౌషధినాధయుద్ద క్షుభ్యజ్ఞటా మండల గహ్వారాయ, 
తుభ్యంనమస్సుందరతాండవాయ యస్మి న్నిదం సంచపిచేకి సర్వమ-” 

Aree శోకం వేదపాద స్తవంలోడి, జై మినిమున్కృతం. యిందులో 

మొట్టమొదటి విశేషణంలో యంత అందంవుందో నహృదయులు పరిశీ 

లించాలి. ఆ అందం సమాసంలో యిమిడిందం మే మతీశాఘ్యం. సాంబ 

యూరి జడలో సర్పరాజున్నూ చందుండున్నూ యుద్దం చేస్తున్నారట: 

దానివల్ల బోలెడు గందరగోళం జరుగుతూ వుందట * చందుిిడికీ 
సర్బానికీ పోట్లాట కారణం రాహువు సర్పరూ(పుడి కదా: యెక్క_డో 
వొక్కటికాడు,యిలాటివి యెన్నో శోకాలు బుషుల కవిత్వాలలో వుంటాము. 

శో. “మృతా మోహమయీ మాతా జాతో బోధమయ స్పుతః, 
సూతక ద్వయసం పాపా కథం సంధ్యా ముపాస్మహే 2 

యది మెంశే యోపనిషత్తు లో వున్న శ్లోకం. కవిత్వం యెంత 

రసవత్తరంగా వుందో, యెంత అలంకారమయంగా వుందో సహృదయులకి 

గోచరిస్తుంది. యిప్పటివారు ఏట్లని (ఉపనిషత్తులు నిన్న మొన్నటి వాట్ల 

నుగా చెప్పటం వుంది. "వేద (పామాణ్య వేత్తలు ఆలాటి కాలనిర్హశాన్ని 

థినరు, విం చెవులు మాసుకుంటారు కూడాను. “యస్య నిశ్వసితం 

వేదాః”” అని మన [ప్రాచీనులు విశ్వసిసారు. పరమాత్మకు ఆదిలేనప్హై, 
నకం, వం 

వెదాలక్క్యూ_డా ఆదిలేదనియ్యేవే వారి తాత్పర్యం. అట్టి అనాదిభూత మైన 

డెదంలో వుండే శ్లోకం యంత మార్గ్ష(ప్రదర్శకంగా వుందో భావికవులకు 

పరిశీలిద్దాం, అజ్ఞానమయమైెన తల్లి చనిపోయింద(ట!: (పాపం) పైంగా 
యి జ a ౯౧ ఆకా 

జ్ఞానమయమెన పుతుడుకూడా జన్మించాండటి! ఆలా చూ_స్తే మృతా 
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జ ఇ (= 0 ఇ లాల్ క. 

శౌచం (మెల యిలాచూసే జాతానెచం (వు చయ ) SM ToD చల 
మాల 

అంతర్ 

న 

ఈ ry 

వందనం చేయడం యులాగ ? (జా తాళొచ మ్యురా శాణచాలలో యేది 

తటసించినా, సంధ్యావందనం అసరే జేయ ళూ చద ని చొర మలి 

a 

అర స్స ప్రదానం మటు కు చేసుకోవచ్చునని ల మచం అతా వట గాటన 
ఇరు! లు అ 

క్ నో యా లావ ( అల్ల అలి ఇ సట 

నాయక మ 9 గాయతి. ఆపపవి[త్రసితిల దాన్న పుచ్చురిలంచషం 
bee 

ed ఇ అద వార జన్య చాలట శశ ర్ లల లో త ఇ అగో మహాదోషం. దాన్ని పురస్కరించుకొని “పైళ్లారార్రం ప్రైవర్తంచి 

యెంత అందంగా వుందో చూదండి. దీన్ని కొదిత్వరీర్యా విచారి_్రు" 

వ్యాసం చాలా పెరుగుతుంది. ఆణానాంసరోవును రరారులడే కాని, తాను 
మ ర్న కా ee ల్ bias 

కు నంధ్యానంచనాదికంతో పనిజేచన్న ది కోండిణాతరం. యింద బాగా 
wl 

9 0 
సీ ~ 

వరించవంసివ ై సారాంశం ఈవిధంగా 
అలయ 

మ 

మనేది రోజుతో యేలో కొన్ని గడియల శాలంబోమూల ఆలీ లో రయ్ Sav శ. 

క జార వు ణ్ * ద్ అల్లో తాళ్ల నాలి కాట ఇచి (" నవ పి 

యితదరాలమంతా సాంసారిక గోషి లొ కుతి ఎరాణంం౦ట రా 
టే 

et ణో వాచి wey ఇ ని 

వాళ్ళకి రరణోపాయంలగా యుర్బడింది, జైనులం భు? సా గిగులు సర్వదా 
ఖః 

కీంకార (సర్వ వేదసారభూత మన్నమాట్ర జపలరో కాలషేపం చస్తారు. 

వారికి దీనితో పనేముంటుందని చెప్పడానికి లై fab 

చమృకాశాచాలతో సంబంధం కల్పి, యెంత చక్కగా చదమువ్వరించ 
వ్ తాయి అల్ జ ౭ ఇ స్ట అగ తా నూ 

యింరకం చు, రసవత్తరంగా కాళిదాసాదులు చెత €ళ అరా? (దావ 

జి జాపి 

చ్చిష్ట్రమా, యూ జగత్తు స 2 చ 

కుంటాను లీలాశుకుడు, 

శో చళ్ల శై క అదం వం ఆ 
. “"సందాం: వందన ౪? భద మస్తుభవల.... 

7 జు pene) 

స్మారంస్యార మఘం హారామి” 

ఆన్నా6డు- సర్వవాల పరాావసల యందున్నూ భగవదన్నామాన్ని 
అ ట్లు 

మనన చేనేవాళ్ళకోసం సంధ్యావంచనాదీకం పుట్రలదన్నవి పరమార్ధం. 
ae oor) 

దాన్నే వెదపురుషుడు (ఆదిమకవ్చి పూరో్య కృ రీత్యా చమత్కరించాడు. 

సాహిత్య రత్నాకరకర్త అలంకారాలన్నిటికీ జేదండోగే బీజాలు ఇన్నా 

యని వ్యాఖ్యానించా (డు. యౌ ఘట్రంలో దే యిదిన్న్నీ. 



నాఒ నృ షిః కురు తేకావ్య ౦ 289 

శో. వ్యాదాకాళ చిదాదిత్య । స్పడా భాసతి భాసతే. 

నా౬_స్త మేతి నచోదేతి। కధం సంధ్యా ముపాస్మహే ఖ్ 

సంధ్యావందనానికి యేర్పజచిన కాల మేమోసూర్యోదయ సూర్యా స్త 

మయాలు. నూలదృష్ట్యా కనపడే సూర్యు(డికి ఉదయా_ప్రమయాలువుం పే 
వున్నాయిగాని, జ్ఞాననూర్యు(డు హృదయమనే ఆకాశమందు సర్వకాల 

సర్వావస్టలయం౭దూ వొకే విధంగా పికాళకిస్తూవుంసే. సంధ్యావందనం 

చయ డం యేలాగ ? ఆన్నాడు. డెనకటి శ్లోకానికీ డినికీ రచనతో 

కొంచెం బేదం కనపడుతూ వున్నా, తాత్పర్యంలో జేదంలేదు. అవ్వా 

గుఖ్రమూ వకే. (పిమాణానా మనేకత్వేఒపి విమేమున్యె కత్వాత్ 
కొన్ని శకాలు కెంత మార్పుతోనున్నూ కొన్ని యథామాత్చకం గా- 

నున్నూ బుమలు (కాళిదాసాదులు కూడా అనువదించుకున్నారు. 

శ్లో కును మనుష్యాణాం । కారణం బంధమోక్షయోః'” 

యిది అమృతబిందూపనిషత్తుతలో యేలావుండో, భగవడ్లితలోనూ 

ఆలాగే వుంది. 

న్లో “యదా చర్యవదాకాశం | వేష్టయిష్యంతి మానవా ౪, 

తదా శివ మవిజ్ఞాయ | దుఃఖస్యాఒన్న్తా భవిష్యతి” 

యిది. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో ఏలావుందో,  దెవీభాగవత 
ప్రమ స్కంధంలోనూ, ఆలాగే వుంది. ధర్మాన్ని చుట్టదుట్టి (చంకని 

మ్రుకొన్న ట్టన్నమాట నట్టు ఆకాశాన్ని చుట్టగా చుట్టగలిగినవాళ్ళకు: 

శివపరిజ్ఞానం లేకుండానే దుఃఖనివృంత్తి కలుగుతుంది. అని దీని అర్దం. 

తాత్సర్యమో, అది యెలా అసంభవమో; యిదిన్నీ ఆలాగే అసంభవం 

అని తేలుతుంది. “మరువ దుశీనరేషు జలం” అన్న మాదిరిని సమ 

న్వయించుకోవాలి. ఉశీనరదేశాల్లో సిటి సదుపాయం యేలా వుంటుం 

దని పిశ్ని స్తే మరుపి దెశంతో వున్నై ఆని జవాబు. మరుపడే 

శం (అరేబియా యిసుక పజ్హ్రులో జలమేలా దుర్లభమో ? ఆలా గే 

ఉశీనరదేశంలోనూ దుర్తభమని ఫలితార్లం. లేదని చెప్పడానికి వుందని 

నే (2 



270 కథలు ..గాదలు 

ఆఅవాబు చెప్పినా ఫలితార్రం వేకచోేవడాు అందురూ నం eee క ఆ 1 

ఆలానే జ ౪” అవ స శు కంగానే వ్యాసుల వా టకు తపతి వున్నారని ల జా SR స మ 

యింతమాతింంజత గింథ చోరర్వాన్ని ఆపావించవాడదు. ఆ పిష 
ఇ a ఇ న్ జో అల యో Pp కా న 

యం వేదంలో వున్నటుగాగ పుటంకి మై, కటు బదాత ఓయులో 
వలువలు 

వుంటుందని ఆలా చేసి వుంటారు. కొన్ని యత్క్మి_ంచిరు మార్వుతలోటీ 

వుంటాయి చూపుతాను. 

HE aa త a ఖీ ఖా త ళ్ ల్ అలాని a లొ, Ghd య జ్జ 

న అ ఘృత మివ కయనసి నిగూధథం భూత ఛభూతెచు ఇం పత్తానంంచం 
wm, 

యీ శ్లోకం యించమట్రుకు యథా మాత 

పదాలు కొంచెం తాలుమాబుగా (ఆరం చాకు నున్నా దుబనిషము 

నుంచే డేవీభాగవతంతో  ఆఅనువదింపంబడిపుంది. యుంనె యణటా 

కనపడతాయి. ఇది విషయాంవరం. టుషుల కవిర్యాలతలో కాడా వనో 
లే 

చమత్కారాలు కనవడతాయనేదడి వ రవా్యాశం, 

శ్లో. ““మూతాదముహా మవో_ఆ అం, మహాస్త న రు టట. క 

సా 3% 

కారణం జగతాం వంచే కంఠా దువవి వారట ఎం 

ఇదిన్నీ ఇ మిని విరచితమయేం. దీనిలో శబ చమమవ్కారచు. కామ, 
Sa సీత లీ 

అర్థ చమత్కారమున్న్నూ వుంది. దీని పూర్వార్తంతో భుమా అనే అమర శ 

ద్వయం నాలుగుమాట్లు ఆపహృుత్ర చమయింది. ఉ చరారం Fe res 
స bie 

ద్విరావ్యత్త త మయింది. ఆర్రలరోనో ? మాచామహాు(౬చే వుడా యాని, 

ఆ తేజస్సుకు పితఠాముహు6డు క యిటి యిలదప లో బద నాదతదటి* 

పార్వతీ కల్పిత పృుకుండైన గణపతికి తాత (మాతామజాొంయు)ుహిము 

వంతుడు గావచ్చును గాని పితానమువు చెక్క By. పం సన సత 

శివుడు కూడా యొవరికేనా కొడుకుగా వుంచే: పతే. గక రడి పిదా 

మహు(డు వుండివుండేవాండు. ఈ శ్లోకంలో చేస్త వాన్ని సకల 

వచ్చు. అవి వెట్టిగా వుంటాయి. ఆ బర్ట్ శంకల స్యయావం TES 

చూపుతాను. సర్వాదిగా వుండే పరశ కక హిమవంతుడు తండి గా 

వున్నై యీశ్వారుడికి కూడా బ్రహ్మా "తండి కావచ్య్చునుగడా; దేనికి 



నా౬ నృ షిఃకురుతేకావ్య౦ వగ! 

పురాణగాధ ఆధారం వుంది. ఆ పక్షంలో మాతామహాుడి (తోపాటు 

గణపతికి పితామహుడు కూడా వుండవచ్చునే అంచు వినండి. గంధకం 

పర శవుజ్జి వుదేశించి ఆలా చమత్శు._రించా(డుగాని శివుని ఆఅంశంవల్ల అవత 

రించిన రుదు9లను కాదంటే సరిపోతుంది. కవి వుద్దేశాన్ని పట్టి వ్యాఖ్యా 

తలు (ప్రవ_ర్తించాలి. వ_క్షవ్యాంశం కాళిదాసాదుల కవిత్వాలలోనే కాక, 

చమత్కారాలు ముమషుల కవిత్వాలలో కూడా వుంటాయన్న దే. ఆ యూ 

శబ్లచితాలుగాని, అర్హచితాాలుగాని బుషులు అంతో యింతో సూచి స్తే 

యిటీవల వాట్రను తదితర కవులు వి స్తరించారనేది పరమార్ధం వొక్క. 

బంధకవిత్వం మాతం బయుషుల కవిత్వంలో ఎక్కు డా వున్నట్టు తోంచదు. 

అక్షరాలు వడందీయడమూ దొకొ_క్క_ అక్షరానికి వొక్కౌాక్కా అర్ధం 

చెప్పడమూ వేదంలోనే కనబడుతుంది. అవధూతోవపనివషత్తులో 

శ్లో. అక్షరత్వాత్' (ఆ) వరేణ్యత్వాత్ (వృ 

ధూతసంసార బంధనాత్ (ధూ 

త త్వమసన్యాది లక్ష్యత్వాత్ (త) 

అవధూత ఇతీర్య తే.” 

అని వొక్కౌాక్క అక్షరమే విడదీసి, వ్యాఖ్యానించే మాదిరిని 
కూడా చెప్పడం నూచింపంబడింది. సర్వవేదసార భూతంగా వుండే 

ఓంకారానికి వ్యాఖ్యానించడం యో మార్గంలోనే బయుషులు చూసి వున్నారు. 

ఆంతే వెక్కొంక్కుంరు వొక్కాాక్క మార్గ్లంతొక్కి.. వ్యాఖ్యానించారు. 

కాని అందయా అక్షరాలు విడదియడంలో యేకీభవించే వున్నారు. 

కొందరు శివాధిక్యాన్ని, కొందరు "కేశవాధిక్యాన్ని కాట 595 శక్యా 

ధిక్యాన్ని - యిలా వారి వారి మతాన్ని పోషించుకుంటూ వ్యాఖ్యానించి 

వున్నారు -- దేవీ భాగవతం శక్తి (ప్రాధాన్యాన్ని విరించేదికనక, అందులో 

యూ విధంగా వుంది. 

శా. ఓంకారము్మున నాద్యకారమున వాచ్యుం డయ్యజూం, డయుకా, 

రాంకుం డాతని తండి విష్ణువు, మకారాంకుండు శంభుండు త, 
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త్పంకేతమ్నున ను రరో తరము Se సంర నూటా ౫౨ 
We = అణి త య్ యు. 

కా, Eo Nise SE 
‘ ఓ ని i hee | 4 (| చే ఖల్ లో a4 శే వెం » శాంకన్ బె చగు నర్షమా 3లంగువ్ Se Sense COE 

అకా ల! లో 

ఆయీ పద్యం సంస్కతానికి మా (తి. చెం 

రంలో (అ. ఉ. ము) అఆకారోరారమకారాలు_ మావ9ఎు గ్రూలద్భున్ష్యా 

శతుతమవుతూ జువ్నాయి. మయమూ6డషరాలు ముపరుయూ చ్రుల ఏరా వాచరా 
££} 

“er 
() టీ ర {tr ల లా ౮ 6 

hh 

జస వ లి 0 ద్ ను ల వావ ఆ వ ప జ ౦ ఆ స లుగా వుపనిషత్తులు కాన్ని వ్యాభ్యానించాయి, న్నిమాల్)ం మాయన 

రాలూ కాక, “పెని అర్లమాజిం=కాశా శు వమపుతకూంఎవనిన్నీ, చు ఆ 
డు ధ్ de 

భ్ అ ఆశా నొ bn మాతం తిమూ_రతీతమైన శ్రి వాచకమనిస్నీ వ్చాప్పానంచాయి. ఆ 
PUD 

ఇన శి లో య sn అర య్య ఆగ శూ ఇట కొ జ 

భాగవతం తుట్టరుది వ్యాఖారనౌ న్ని బట్టి ప్రవ_ల్రించించె. అలిరాదె షు 

ర్ సహస్రనామాలతో “ అర్రమాతారిర్రయాపిణీ " ఆని మందడం దీన్నిబమే 

ఆనురుంటాను. అర్హమాశే9మి బో, తత్సషరూప మెమిటో ఆయా రహానసాం 

మహో యోగులకేగాని అనుభవంలేని పండితులకు నోదతించ బటు చేదు. 

నేను జగ్యత్పసిద్దులయిన పండితులను యీ విషయం పన్ను చేచింది 
కాదు. అపుడు యోగులకు గాని ఇద తఎంయవనువన్నాను. ఇచే 1 

ఇది విషయాంరతరం. అక్షరాక్షరానకే విశందిసి షానా తస. సరో 

వేదంనుంచి వచ్చిందేకాని, యిజటీవలి కయి కర్చెండింది కావవ దీని 

వల్ల స్పష్టమయింది. (చాకమేమిటి ? మన -డ్లానం ర్వమూ డెదమూల వష అ 
దడగా గాక వన్ బంధ nn కము రాని, యీ మార్గం కాద్యఏఎవివ్వంలో యెక్క_చో తప్పు రపురు 

ఆమోదించలేదు. భారవి (ప్రథమసర్శతో  ోతవాధిధాశనార"”. అన్నచోట ఓ 

“తశ్చ వశ్చా" ఆని తకారవకారాలకి దైంద్న నసనమాణంచేగె, రార+వాను 

కులని (నామైక దేశే నామ్మగహణంి వా 0 
sen ల్ 

వా - జ్ఞ క గాద ఇ Ao: ఆ వ్యాఖ్యానం కేవలవ్యాభ్యాత రచ్పింయో, (ంధథిరర్ర వృ జొ 

సహృదయులు గుతికిన్తారు. కవితా సంప్రదాయందో ఈరాట్ పంథా మాడా 
ఆ చ్ నో అ "నే నె క్ష ఇ ర వకటి వున్నప్పటికీ కవుల (ప్రవర్తనంవల్ల మ ల కు రళ్యాం స్వమపడుతూ 

వుఅతు ఆదరణ నుం 

కాకపోయించని మనం తెలుసుకోవాలి. (వె = వెయ్యేళ్లు ర రరర 
జ వ _ కారి శా | సర్ అ కార్లో వ = వర్ణిల్లుము అనేది దీన్నిబట్టి పుట్టిందే కొన్ని ఆఅత్షరాలు చేరి ఆయిన 
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రామా విళబ్దాల కే కాక, (పతి ఆక్షరానికీ కూడా అద్దం వుండడం మహాభాష్య 

కారులే అంగీకరించారు. (అక్రవంతో వర్జాః యూపస్ఫూప౩ కళూప౭) 

అయితే, ఆయీ భాష్యం (ప్రకృతానికి అనుకూలించేదేనా ? అంటారేమో, 

యే కొంచెమో సందల్యిస్తులదేమోగాని (ద్రావిడ ప్రాజాయామంగా అన్న 
మాట నెరుగా సంబంధించదని యెజు6గుదును. వొక్క ఆకరాన్ని తీసి 

దాని న్ధానంలో ఇంకో అక్షరాన్ని ఆదేశించినంతలో యెంతో మార్చు 

కలుగుతుందని తెల్చడానికే యీభాష్యం పుట్టింది. ఆ పక్షంలో అట్ల విల 

తణశ_క్తి యేకై కాకరమందు వుండితీరాలి కదా అని నేను ఆ భాష్యాన్ని 

వుడాహారించాను. భాష్యందాంకా యెందుకు ? పిస్తుతాంశానికి నానార్హ 

రత్నమాల చాలడా ? ఆ నిభ్హంటువులో అకారాదులకు కన్నుకో అర్దాలు 

వాగియడానికి ఆధారమేమి ? బుషుల పోకడలే. యెన్ని విధాల జూచినా 

బుమలకూ కవులకూ పరస్సఠ బాంధవ్యం సురిస్తూనె వుంటుంది. భావనా 
శక్తి బుములయందు చాలాపిబలంగా వుంటుంది. అంతో యింతో 

యీ శ్క్రి పితీకవియందూ వుంటుంది. బుషులకు వేదం ఆధారం, కవు 
అకు బుషులు ఆధారం, అస్మదాదులకు కాళిదాసాదులున్నూ, బుషులూ 

కూడా ఆధారం. కొందు పద్యాలకి పద్యాలే చరణాలకిచరణాలే పూర్వ 

క్రవులపి తమకవిత్వంలో పెట్టుకుంటారు. కొందు కొంచెం తలఆహపిముసు 

లతో పెట్టుకుంటారు. యివి రెండూకూడా ఆకేపణీయాలే. లోంగడ అమృత 
టందూపనిషత్తునుంచి “ఘృతమివపయసినిగూఢం” అనే క్లోకంయొక్క_ 
హూర్వార్షాన్ని మాతం వుదాహారిం చాను. వు_త్తరార్థం వుదాహారిస్తాను: 

“సతతం మనసి మథయితవ్యం మనోమంథానభూతేన”ొ ఇది వుపనిష 
తారం. దెపిభాగవతంలోనో ? “సతతం మంధథయితవ్యం మనసా మంథాన 

భూతేన” అని వుంది యింకా మతికొన్ని యీలాటివి వున్నాయి [శుతు 
అను అనువడించే విషయంలో యత్కి_ంచిద్భేదంగానో, యథామా తృకం 

గానో అనువదించడం గత్యంతరాభావాత్ ఆకేపణేయం కాదు గాని కల్ప 

నలు మాశిం వొక కవివి మతౌకకవి అనువది స్తే గంంథచోరుండు కాక 
ఆహో 

పోండు. (శ్రీనాథుని పద్యాలమాదిరిని “పెద్దన్నగారి పద్యాలనడక వుండడం 



న. 

న్ 

జస న్ ర గో: భి i శ త్య ఆకే, కీ జాన్స్ సుమాచిమో పోలిక పున్నంత మాచించేద ఆకషబణకీయంరాదు. య్చేనా గి 

అలంకారం పచ్చేటటు యరవేగా  తపపవు చా దాడి, ఆనోంక యివర 
శు We 

పుల కవిత్వంలో అలా పుండ(గా అలంకార శాష్ట్రై ((పైదాజజదీరి యాడు 

ఎలో గం ౦థాలలతో నా పుండక తప్పదుగదా ? ఆపహపషింలో అదిమూ 0 

ంఢచౌర్యంకిందరి రాడా : అందుచేత కవులముంచ యాచొంగతనాని 

ిపాదింబే వారు చాలా పరిశీలించిగాని ఆపావంచ కాశదు. నన్నుయగారు 
| 

'నిండుమనంబు” అనమాట వాడివున్నా చ  తిడ_నుగారుగన్యూూ వాతి 
WF wa Whee 

: య 

¥¥ ఫన్నారు యీశ' జ్రాన్ని. అంతతోచే గంలఢిచార్యాన్ని ఆపాడించడము 

మిం తేకాదు యల్లిన్న గారు వారచోటాజం= 
ఠి 

“స్ యిం[దియజయము శ్ ర్తనీయముతండీ క్ 
జవాన్ల 

అవి కాంవోలును వాడిపున్నారు. యేకొంచెమూ తేడాగా యూవాక్యం 

నన్నయ రచనలోషన్నూ్నూ చూచిసటు జాపకం. యిుచిననాడ్రా గంంఖచొ 
డా క్ల 

ర్యంగా శావించరాడు. యిదేయే నాకల్పనరకి సంబందించింది కొాదురడా ః 

సామాన్యమెనమాట, ఆయన నోటమ్మటా రావచ్చు యాయన నోటమ్మటా 

రావచ్చు. అంతమాతఏంచేత___“గంంథ చోరులు గాని కవులు గారదొలఅని 
గ9ంథ చౌర్యాన్ని ఆపాదించడం ఆవిచారమూలకంగా థావించాలి. బుద్ధి 

పూర్వకంగా కాకపోయినా, యెవరికి యెవరి కవితమందడు విశేషాదరం 
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పుంటుందో వారికి వ ల కొంచెం కవిత్వంళో పడక మానవు. 

౯ ళిదాసంతవా(6డికే యావిషయం ఆనుల్ల ంఘనీయంగా, కనవడితే, యిత 

రుల మాట చెప్పేదేమిటి 2 (పాచీనంగా వుండే కవుల కవిత్వాలను ఆనుక 

రించడం అనాదిగా వృన్న ప్రై కనవడుతుంది గాని, కొందటు సమకాలీనుల 
కపిత్వాలను కూడా ఆఅనుకరించడంవమా. త్రమే కాదు, తలవిజుపుళ్ళు పెట్ట, 

1పచురించుకోవడం కూడా కనపడుతుంది. [గంథచౌర్యంకింద ఆలాంటి 

దాన్ని చేర్చవలసి వుంటుంది. యుష్యంళశ సంభూతులై న మహాకవు లెవ్యరూ 

యీలాటి అనుచితప్పని చేయరు. నమః కవిభ్యః- 

కవుల కష్ట సంఖవనుం అం 

నాయెజి౭గిన కష్టసుఖాలను గూర్చి శ్రిషర(ప్రశిమ్య లకూ, ఎకల వ్యళి శిష్య 

అకా కొంచెం వ్యాఖ్యానించడం చాలా ఆవశ్యకమంటూ ఆం|ధపతికాధిపతి 

తఅచు హాొవ్బ్చరిస్తూ వుంటారు. ఆయన యీ విధంగా నన్ను టోత్సహొంచ 

డానికి కారణం నావార్రక్యమే. అయితే యేకొంచెమో మిగిలి వున్నాయే మో 
కాని తక్కినవి అక్కడక్కడ చాలాభాగం ప్యాకరించె వున్నాను. 

రజన అనేది సుబోధంగా వుండా అనునది ముందు జనించి పిమ్మట 

నా జననమని నన్ను మన్నించువారు సంభావింతురుగాక- యేమంసే కవిత్వ 

మనేది తన మనస్సులో వుండే అభిప్రాయాన్ని యితరులకు తెలుపుడు 
చెయడానికి పుట్టిండి కాబట్టిస్నే ఆ యితరులలో భామాపాండిత్యం యి క్కు. 

వగా వున్నవారే కాక తక్కువగా వున్నవారూ వుంటారు కనుకనున్నూూ 

యూ అభిప్రాయం పండితులలో చాలామందికి రుచించదు, 

““ఉద్దామమ్యమణి ద్యుతి వ్యతికర (ప్రక్రీడదరో_సల 

జ్వాలాజూలజిటాల జాజలతటీ నిషమ్కాజకోయప్ర యః” 
ళ్ న్ 

యూళె లి వారి నోటికి రుచించినటు = 
(= en Cc? 
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జ్ 

JF శవేఒభ్యు ప్త స్పెవిద్యానా ఎ భా 
యా 

“రామం దళరజఖుం విప్ర మాం బది ణజగురాళ కా 
ee 

అయోధ్యా మటవీం విప గచ్చ రాత యథాసుఖం." 

0 

జూ చమో a రి రుచించయు. బాల్యంలో ఎసుకకాణా «ఆ Couey కా 

Mma ea దు pa గ్ బ్ అతనా అ లో లు జనాలు శ. 
సంచచించా చానుగ్ నియ గ బుందుతించు WO IEE i ఆం AGU ్జ ర aga 

mn] ళు నే 

శారంభ్ట్లు దానికి సూచకంగా. 

తీ. గు. తన నాల్దునిభుందు ములు వచు 
ఖీ 

ననుచు బజదెమంచికచె చెంయంత మాలు 

మూూలహపదమముటలు నుప్పిన ముచ్చటను సా 

గో సక క్ షో "7 

పరితిపదముు న దక మొట్టపడినంగార. 

a Ww am నాసి జాన్స్ బ్ ఆస wn జ ఆయా పచాందచా జపించి యిట దచాగషలన. బఎరింటఎతిమలు గొడ్ం 
అ ఈ అం వేలో ~~ క గో 

న మహానీియుల నామములను, 

- నన్నయకవి 'ఎట్లినాండుకదా 2 తిక 

నాది కవీంద్రుల రాదివిమ.... 

గీ. వారలును వారిమార్ల్షమ్ము గోరి యాంధ్ర 
కృతుల నొౌనరించి బహాంబహూర్కతుల నలత 

వారలును మారు బూజాలు వారికన్నా 

నితదరవిగ తరముల చోరియేలమార్న 2” 

ఆఅసపద్యంతో మజశార్హంగా యేకరు పెట్టించి లోకంలో గూటికి 

తొంభై మంది ere రచన సుచరిత pele "జ కొంత 

లొచ్చు వావంతోకి దింపింది. కాని ఈవావం యెండతేనా యు వం నాయం కేల 
MUNN + ct 

కాకపోదుగాని ఆతె క వేద్యంగావుండే యూ విషయం (వ్రతివామలు యెంతో 

సహృదయులు గా పృంటనే అప్ప జయం దుర్తభం. 

భట్టుమూ _రిరచనలో 'పషెద్దన్నగాలి రచనవంటి రచన ర్వాచిత్య్టైంగా 

“మాయా శీలురు చంచలాత్ములు....మహీపాలు ర్మహావై భవ 

శ్రీయోగాంధులు చెప్పనేల ౩? మగవారి న్న్నమ్మ€గా వచ్చునే.” 

"“వకపకనవ్వి యోవసు నృపాలక ? బాలికదూటెదేల ? 
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సుదతికా మనోజబారికి నెజజేసి లోం గనికరింపని వారివి గాక నేరముల్” 

“ర పద్మోదృవునోలగంబునకు ... జాంతోవోరో శ 

యే పద్మ్యానన6 జూచినన్ జెలియ, నిస్నీకించినట్టుండ దే 

లా? పల్మాటలు పూర్వుజన్మకృతముల్ గాందోలు సినెయ్యముల్ ” 

“నెలతలలో(ద్రిలోకనుత నిర్మలకీ ర్తికలాప ధన్య యీ 
కుల గిరి రాజకన్వ.... వేడుకమీ కచిరంబ కళ్లెడున్ .” 

“నానాగాయన గాయనీమణుల గానం బుర్వి నాలింపమో....వినమో? 

అందైన నెందై న విందై నాదంబొనంగూర్చునే....” 

ఆయీ పద్యాలే కాదు. మతీకొన్నికూడా అపియత్న సిద్దమైన 
[గురూ 

భాటితో భటుమూ దివి పెదన్న గారి. 
(we) నాం లు 

ఈ ర సీకుందక్క_ మణి యెందేంగంటిమే.... 

.ఫలీకకైహో 2 మ్ సం(పదాయార్లముల్ .” 
ఆర డా 

పద్యాలమాదిరివి వుంటాయి కాని యెక్కడో కొంచేం శబ్రాలంకా 

రానికో మతో విశేషానికో యత్నించినట్లు గోచరిస్తుంది. పెద్దన్న గారో- 

“అబ్బురపాటుతోడ నయనాంబుజముల్ 

సన్నిభు....” 

“ఎన్ని భవమ్ములన్ గలుగు నితుళరాసనసాయక వ్యధా 

ఖిన్నతవాడి వ_త్రలయి "కేలంగపోలములాని...,పసయిగాలి సో .(కినన్- 

వెన్నవలెన్ గరంగు నలివేణుల. గౌంగిటంజేర్చు, భాగ్యముల్.” 

ఈ చర్చలోకి దిగితే యెంతో సహృదయతవుండాలి. కనక యిం 

తతో ఆపినా విద్యావంశం వారి కిచ్చే నా సలహ, లేదా సందేశం యేమి 

టంటే “కపియశః ప్రార్థులైన ఢీమంతులారా £ మీరు పెద్దన్నగారి రచన 

ఒజ్జబంతి (వరవడ్శి గాం బెట్టుకుంకు కొంత గాకపోతే కొంలేనా రసజ్ఞ 

లోకంయొక్క_ “రసనతే ఆకులయి” గా నుంటారేమోకాని వనుచరితిను. 

వరవడిగా పెట్టుకుని రచన సాగించే పక్షంలో లాభం లేదవియ్యేవే. వసు 

చరిత రచనలోని (ప్రతి అక్షరాన్ని అన.కరంచిన వారెవరూ నేంటివరకవరు 



లో ఇళ వాన్స్ శ శో షి చొ జో 

గాని పేరు ప్ర 2క్వాలు టి అ గు me జట ల ల మ కం 

మివరినూన్నాసు. 
PRR 1 

చ్! (మొక్కిన నవ్వు “అమునంయమాముటువెటునం చర్ళచోయై.... 
A pan 

శాన అన అచ కో అరం రావ nm me జ we ™ జ nw వీడెక్కడి వే ప్ట్లవుందు ....యున ఎఎం టిల్ యుగ్కాతి వం: ఆర్య మాం 

నిద్దరవోయినవాని రాళ్ళ్శునన్.”” 

లే గ అ గి భో స 3 ఇ” అలో ఆ చి య జ " 

చ పకటజితేంద్రియుత్....స్ర్రైలకు వకు అందధతస్ను....మంగరద్చు 

శిగ్గకట్టుకౌ నంగ వీవంచెంత కుకుంతోబానుమంచుడొ? న వ aes 
వ 

కుండా ? తలంచుడో...." 

*దంకరంరమితి నా౭ందనుండియును సూ 
el 

దాన్నంబు వర్ణించి యా 

యరకర (ప్రకి్శంయ (వాహా్యాాా న్ను య భులెం 

తన్ .... వ్యయంపాకంబు వుండక 

యి కృప నస్ వె ళ్ళెదినంబు శ్రీః యను సా 

క్ నేంటిపర్యంతమున్ 

HEE ఆ వ్మహో వము వ్యఆపంజరనిభంపై నిళ్ళాలంందన ౫ 
ల (5 aaa 

ద్భావంబు.... పూవై ఉన్మకరంచయి కరగ దోపో సీటికనాజల్బ నై” 

ఆయీ సారఐబూఏ తమ్బులున్య ట్టు సు చమిరి యర తగా ఎట్టు 

కొన్నట్లు నాకు గోచరించదు. శాావ్యమైన ధోరణిలో చావమ్తో ఊాగిం 
చాడు. యితని కిచ, చేసాటి. మనువన్వ్యాడ్ చత్మెర్రయిన్నా అము +: రసన 

వఠించేవారు చాలామంది వుంటాము. 

“వలపించుటే్ కాని వలచి దక్కవుగదా 

కుసుమబాణునికె నం గోూోయుతాంగిః 

బయటిమాట కెకాని ఇ శావమీయవగదా 

అల కళానివినైన నలకటోడిః....** 

“కొడుకులు గల్గుదాంక ని క కొస దినములు చిందో.... .... 

ళల ఈ aa wo శస తను ul సన్ల ఊత లపమ్ శొంత పలడి 3 

జొ బ్బ అల్ల క్ లో వ జ శర శా ఇ ప్పుడుగడు.( జింత వేయుదురు పుత్తుంలు శతుిలుగాక మిత్రు *+* 
త (h 
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ఆయీ పద్యాలు కవిరాజమనోరంజనంలోనివి. కన.పర్తి అబ్బయా 

మాత్యుని రచన. యితండు పేరుదగ్గిరనుంచిన్ని కవికర్ణరసాయనాన్ని(సంకు 

సాల కవికృతం) అనుసరించినట్లు స్తూలదృష్టికి గోచరించినా అతని రచన 

కన్న యితని రచనే మృదువైనది. కొన్నిఘట్టాలు చదివితీరాలి. యే కొన్ని 

పద్యాలలోనో యితరుల వద్యాలపోలిక లుండిన నుండు6గాక, అంతమాత్రం 

చేత కవిని సహృదయులు తోసిరా జనరు. ఆనలు గోంథకర్త స్వక 

పోల కల్పితంకూడా కొంత వున్నదా, లేదా అని పరిశీలించాలి. భవతు. 
వుపకరమించినది కవుల కష్టసుథాలు. వా9స్తూవున్నది ముజొకటీ కావడం 

తేదుగదా? లేదు. ఏ రచయితను గహార్చికాని మ్ురు (మిడిమిడి జ్ఞానంతో 

ఆకేపించకండి. అందులోనూ తెలుగురచన విషయంలో మతే జాగ్ళ_త్తగా 

వుండాలి నుమండీ: 

“తెలుగు తెలు(గని యద్దాన దిగుబుకాని 

సంస్కృృతమ్మునకన్న కష్టము హెచ్చు” 

యో మాట నేనుయెంతో అనుభవంమీ(6ద (వాసిందిగా తెలునుకోండి. 

“కేవల గామ్యపదముల నవగిరచి 

జనులు వాడెడి పదములు సమ్మతములు 

కలవు లేవని పెనగ శక్యంబె ? భార 

తాదులను లేని పదములు నవనిగలవె.” 

(చెవీ భాగ ౧ స్కం. చూ.) 

యీ చిన్న పద్యానికి వివరణం (వాయవలసివ ప్తె, గతం గతమెనా 

వున్న ఆయుర్దాయంచాలదు. సంస్కృతానికి ఘంటాపథా లెన్నోవున్నాయి. 

తెలుక్కి_ కేవలం దడియీతే తప్ప గతిలేదు. యొందతో దినిలో బటొందబడ్డ 

వారున్నారు. దినబండారం యావత్తూ లక్యు జ్ఞానాన్ని పురస్కారించు 

కొని వుంటుంది. ఆయీ జ్ఞానం కవులలో నూట నాట యొవరికో గాని 

వుండదు. గొప్పగొప్ప లక్షణ జ్ఞాల దయా తుదకి మహోభాష్యకారులు సహో 



లక్ష్యజ్ఞా నానికే గాొరవాచన్ని సూచించారు. అుంతంపా. అంద: తమండ్రానానిచే 

పియత్నించండి. అషణక్ష్రానం ఇలను. అన్యా చాయను 

దవ యారరకాః పిక కి (పయోగ ముత్ర అసవాతక ఖో? 

యింకొకటి యెంచతినో తెలుగు కబులనగు పొెరపకుయూఎన్న 

రహాస్యం నేను మకు సంచేశిసూ స్తూన్నాను, చు చెంత ర 

సంస్కృతం చెప్పడం ఆరంభి స్ట తటస్రపదు మంది. వ వగైరా 

క్క గీర్వాకానిరీ వొకే రీతిని బంటాయు. కాన, చౌర్య దెషలుం 

మాత్రం చాలా భిన్నంగా వుంటుంది. తెలుగపరు చర్చషం పూ తర కూ గ 

చరణాలూ కలిపి రచించినా ఆడేపించేనారుంచరు (ఆద జని రాంచె 

నురుడంబర....కతాపిజాలముగ్ ... చూ. ) ని సంచ రచతన 

రణ్ తగిలెతే చాలా ఆఅపహోన్నో రద మునుముందు మాను నాయం. పతతి 

కాడా అంతే. నందికి ఉదాపారణం : 

“శరదించు విరానమంవపహాిాసాం సురదిందివరలరోచనాభి కాయమాడు 

అరవిందనమాగు సుఎదరాన్యా మరవిండాపన ముందర్ ముహు 

ఆయీ తోకంలో ద్వితీయచరణాఎత్య ౨ రామా” ఖల దానిక 
ne; (al par 

ea 
జ జో ఆని గో గం. జ. 

““అరవిందచసమాన"*” అనే దానికిన్ని సంధి శోయరే ము. చె సినో తునన. 
అడే pr) wah 

“ఆర్దాంతమర్ద చుపు ౨ష్నపి వృ 

ఆని వుంది. దీని వుత్తరార్రం నా కిప్పటికిరాదు. నాకు చెపి నవారికి 

వచ్చివుంటుంది. 

నేను చదువుకోడానికి కాశీ వెళ్ళివచ్చిన కొ 
పండితః) వా చౌక అస్టావధాన సభ రో హం op ను ప వంగా అటింతర కొచి 

మాసాలనాండు పోటాపోటీగా గణేశ్వరునిమీంచ ఆరభటీవ్బ_త్తిలో రచించిన 

శార్దూలవిక్రీడితశ్లోకాలు నాల్లు చరణాలకూ సమాసం కల్పినవి జదిషేజప్ప 
టికి నంప్రదాయజ్ఞులై న వొకానాక వృద్దులు “నాయనా, ఆగమాసం 

సంప్రదాయం యొటింగినవారు అంగీకరించరు *” ఆన్నారు. నేను ఆయన్ని 
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ఇుఐకా యించి“అఆయ్యాాః: యిది తెలుంగనుకున్నా రెమో? సంస్కృతం. మీకూ 

వషయం కాదు.” 

అనేటప్పటికి తెలుగులో తప్ప సంస్కృతంలో విశేషించి (ప్రవేశం 
లేని ఆయన పాపం, (వీడితో పేమిటనిి వూరుకున్నారు. సభలో మట్టుకు 
ఆయన్ని బుకాయించినా నాక ఆయన ఆక్షేపణ సరియైనదే యేమో అనే 

శంక మా(కం బాధిస్తూనే వుండడంచేత యెక్క_డేనా నా శ్లోకంమాదిరి 

సమాసం కల్పినవి, లేదా, సంధి కల్పినవి మహాకవిపయోగాలు దొరుకు 

శాయుమో అని యెంతో శ9ద్దగా గాలించడమే కాడు, కొందజు పండి 

తులను (ప్రశ్నించాను కూడా. కాని నాసందేహాం తీరనేవేదు. తుదకు అప్పటి 

నివానగ్రామం యింజరానికి సుమారు కోసుదూరంతో వున్న కోలంకొగ్రామ 

కాపురస్థులు, శ్రైగోవిందవర్హ్యుల రాజన్న శాన్తుర్లుగారు నా సందేహాన్ని 

తీర్చారు. వారుడాహారించిన కారికను(అర్రాంత వర్ణంలో గడ వుదాహరించే 

వున్నానుగదా? తెలుగులో ధారాళంగా కవిత్వం చెప్పేశ క్తి సామర్ద్యాలు కల 

వారు, అంతకన్నా కట్టుబాట్లు చాలా తక్కు_వగా(యతి ప్రాసాదులలో వుండే 

గీర్వాణకవిత్వం చెప్పక చెప్పక ఎప్పుడేనా జన్యానిక ల్లా శివరాతి9గా వౌడ 

శోకం రచించడం సంభవిస్తే యూ పిధమెన చిక్కుకు తోను గావలసి 

వస్తుంది, ఉభయభాషలలో కవిత్వం చెప్పేవారున్నూ పూర్వాపరాలు న్వార్తం 

చేయించే పురోహితులున్నూ వొకరు మాదిరి వారు. ఆ పురోహితులు 

"పెంక్రిసదస్యం చేయిస్తూ వున్నారనుకోండి. అందులో సభాస్తారులనుగూర్చి- 

“సర్వత ఇమా న్యాసనాని సుఖాసనాని. 

రిం తథా (పాన్నవంతు భవంత౭” 

ఆయీ అన్యోన్య వా(కసారంలో ఆవ్రిక మం[తపు కవుల లోకి 

డారి తీసి ఆశ్లీ లాన్ని ఆపాదించడం కద్దు. అందుకే యెంతటి స్మ_ర్తలూ 

ఆయీ వుభయానికి యాజకత్వాన్ని వహించరు. [ప్రస్తుతం మనకు ఉభయ 

కవిత్వ రచన ఆయీ రచన తెలుగులో రెండుమూడు చరణాలకు సంధి 

కల్పడం దేోషంకాదు. కనుకనే పెద్దన్నగారు కాదు నన్నయ్యగారు= 
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“దేవనముర న యనుజుల-తో విపులతో రథా౭డో వచ్చి, ఆర 

కక్యావానము చేసెదు ధర-ణీవల్లభ నీవు ధర్మనిన్చివబుద్రైన్. 

యిందుతో రెండవ చరణం చినరకునూ సన. యఘూడనచరణం een 

(అరణ్యావాసము చూ సంధి కల్చబడింది. ఆంమఘి రచన కనక యివె 

“శరదిందు.... దోచనాభిరామాదు, 

అరవించ....నుంచర్ ముపాచి” 

అనే డానిలతో, “తోచనాధిరామనాూా మరవింది” ఆక్విన్నాం పరేణ 

సంయోజ్యం) కల్సిేనో? చెప్పేదేమిటి కవి ప్రచ రాడని... 

“మీ మొగము చెప్పక చెప్పెడా నద్రిరయ్య 

ఆవపవుతుంది. సంస్కృత ర్ జలతో యతి తకహోరేన నాని ఆకా_డికి 

పదం విదిగపోవాలి. “"కశ్చిల్మా గ్రాంతా విరహాగుథి రకా యిందులో కాంతా ట్రం 

“తా "డగ్గర ఆకర, రాం, దగ్గర ఆపితే యతిభంగవోషం పడుతుంది. భన 

హారి శోక వ్యాఖ్యలో ' సు తై లమసి”” ఆని వుదాహరించాడు. నృ 

వ పృథ్వీ వృత్తంలో యిది కూడా ఆంగీకరించవచ్చునన్నట్లు 

నపడుతుంద్యి నేను బాల్యాదారధ్యా డీన్ని గూర్చి విచారిత్తూన దం 

కు త్తరత్నాకరంలో “యతిభంగో యథా” అన డాని డిస్నీ జడని పో రాన్ని 

వుడాహారించడాని కన్నీ వుపపత్రి గశోచరించనేచేదు. భృథ్యలో తప్పు వ అ 

(శార్దూల విిక్రీడితాదుల లో శోకాలలో ఆయీ యతిభంగం రావచిా 

జాతక గ్ళింథాలలో తరచు (చనిరాహుంభ్యాంతు క్యష్టాంగకః) డారురుత వి, 

(పకృతం ద్వితీయచరణాంత్య తృతీయచరణాదులర సంధి కల్పవచ్ప్చునా 

అనేది. అవాంతరంగా పచమ ధ్యేపాడావసానం వచ్చిచేరింపి. ఇపవెసలన్క్బాుత 

కవిత్వానికయికే చాలా ఆక్షేపణీయమెగాని తెలుక్కి. చాలా సుగుణం ఆని 

పించుకుంటుంది. కనకనే Auge ని కవిత్వంతో “మిన్నగా చుండ 

పద్యాన్ని” చదవవలసిందని యెవరో అడి గేటస్ప టికి. 

“సింగమ్మాకటితో గుహాంతగమునంజేట్సాటుమైనుండి మా 

'తంగ....నో జంగాంతర....వ చ్చెంగుంతీసుత మధ్యముండు” 
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అనే పద్యాన్ని చదివినట్లు కవిపరంపర చెప్పుకుంటూ ము. ఈపద్యం లో 
ఆడిచరణంలో సింగం అనేది తప్పు తక్కినవన్ని పదవమధ్యే పొాదావ 
నానం గానే కుడరడం చాలా గారవనీయం. ఇట్టి కూర్పు తిక్కన వంటి 
కవికిగాని కుదరదని ఆంధఫఏమహాకవులు యావన్మంది యేకవాక్యంగా 
అంగీకరిసారు. సంస్కృత రచనలో రెండు మూడు చరణాలకు సంధి 
కల్పినవి యెక్కడా దొరకవని నా విద్యార్ది దశలో యెవరో నన్ను ఆకే 
పెంచడంవల్హ తెలుసుకున్నానుగాని అలాగే కాకపోతే యా రహాస్యం తెలుసు 
కోకుండానే జీవ సమా ప్రి పొందవఅసిందే. విజయనగరం మహారాజూలుం 
గారి దర్శనంనాటికే యీ రహాస్యం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అప్పటి 
నావయస్సు 24 సంవత్సరాలు. ఆవుహారాజావాడిమీద జెప్పిన పద్యాలతో 
“ఒక్కాకచోట నొక్కొకనియొద్ల నొకొక్కాక మాట చొప్పునన్ (oe) 

జక్క_(గ సంగ్భిహించితిమి ౬... ౬౬. అ... అలల. అలల అజ 
ఇక్కడందాసనెల వచియించితిమున్నది యున్న రీతిగన్” 

అనే పద్యం కొంచెము మా పడిన పరిశొవను సూవిస్తుంది. 
ఆయా పద్యం మాతమే కాదు.____ 

“చదువగావలె శబ్బళాస్తాాదికమ్మును వీక్షింపంగావఠె విద్యతెల్ల. 

కవులు కవులన్న మాతిన కహులుగాూరు 

శ్రీమదానండగజపతి క్షితితలేం(దః *” 
అనే పద్యం కూడా మా కవితా సామగ్శిని తెలిపేదే. శ9వణా 

నందంలోనచి.... 

“కవితచెప్ప(గనేర్చు(గజవుదీజ(గ వేయి గంటాలకై న నిష్కంబకముగ, 
nn అమ్మధుసూదనుండు.”” 

అనే పద్యం కూడా మా దృష్టిలో కవిగా నెట్ట వ్యక్తి న్ఫురిస్తాడో 
తెలిపేదే. ప్రసక్తానుపిస కంగా చాలా దూరం వచ్చాం. సంస్కృతంలో 
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(సాథువు కాకపోయినా రెండు మూడు చరణాలకు సంబంధం రర్చినడి 

ఆయనికులది చూపి యా వ్యాసాన్ని. ముగిస్తాను. 

““ఆఅవరాధ సహ్మన సహ్మసకరా, 

నకి భ_క్స వరాన్నవదం( ఢిునతి 

(పవరా నవస్కృత మీశ్వరమాం.”” 

యీ శ్లోకంతో రెండవ చరణం భవదం(ఘినతి అనే పదంతో 

ముగిసింది. ఆ పవంతోట్ _ ప$వరాన్ అనేపదం కొలిది సమాసం చెయ్యు 

డం తేలు కవిళలాన రంపందాయం. ఆయీ రవాసగం చను ఎద్రలవలన విని 

తెలుసుకున్నాను. మీక తేల్బుచున్నాను. పారచ్నవోపులరో ని రచన. 

దొరకదు. నసినులరో కూడ మృగ్యయే. సనమాసమండదు సంధాత నిత్యాఎ. 

'నిత్యా నమానే” అని పుండడిలంచేత వివక్షాథీన పమనడానికిన్నీ అవకాశం. 

మ న కష్టించి తెలిసికొన్న రహాస్యం గదా: ఆని దను మికు 

వ్యాఖ్యానించానుగాని యిప్పుడు... ఉభయ కవితా ష౦వీణులు హోర 

ఆంధికవులు మాతో 0 మే వున్నారు. వారితో కూడా సలువురు, ఇం దోవ్యాక 

౭కకాది కట్టుబాట్లను ప 5 గ కుతూహాలం రలవావే. యిచమల 

దాంరా యెందుకు నామట్రుకు నెను ఛందోవిషయంతో కొంతకుడూ వ్యార 

రణ విషయంతో కొంతకుప్తూూూ సున్న చుట్ట రుతూహాలం కలవా జ్ర 

చూడండీ యీ పద్యంలో యతి (మొక్కుబడి జదించుకున్నకు పుంతో 
మతి యేలా పుందోను. 

yy శా. “వేదారేకు భణించితిన్ .... వద్యాతు చేవించితిన్_.యాదో గాథ 

నుతాకళ(తు బదరీనారాయణున్ ....” యతి సజాతీయ వర్హశరివణ ౦ యేదో 
ఎలో 

విధంగా కావడమెకాదు. భవతు. దిన్నిగుజించి మతొ రప ముడు మాట్లాడు 
కుందాం. 

(య్రతప్రకృతి సంధికి యెన్నిచోట్లనో ఆసీమాలతం చెపితే యెంతో 

అనుకూలంగా వుంటుందనుకుంటాను. ఆపార్ధాలూ ఆస్తీ లాలు రావడానికి 

ఆయా సంధి కారణం. విద్వాంసులు చదువుకు నేకబ్బాలలోవుం కే వుంటుంది 

గాక, స్కూలు విద్యార్థులు స్కూలు ఫెనలు తోపున చదువుకునే పు _ప్ప్తకాల 
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లోనైనా తగ్గించి ముది స్తే చాలా బాగు. ముదిణంలో తగ్గించినా 

టవర్లు ఆయీ చోట్ల ఫలానా సూ త్రంవల్ల ఫలానా విధంగా మారవలసి 

వస్తుంది. ఆ మార్పు శ్రవణసుఖంగా వుండదని చేయలేదని బోధించడం 

వల్ల కొంత వ్యాకరణ జ్ఞానం కూడా అలవడుతుంది. 
ణ్ 

“తాల(గిచనియె నేమి చెప్పుదున్ గురునాథా [ అన్నచోట. వింటూ 
వున్నవాడు కురునాథుడే కనక సరళంగా కాక పరుషం (కురు గా విజుచు 
కోవడం సుగమమే ఆయినా కుమ్మరి గురునాథుజి స్ఫురింప జేసికొని కవి 

(బ్రహ్మగారికి ఆయాచోట రచన సాగలేక పోవడం వగైరా వొక చిన్న 

యితిహిసం కల్పించి గురునాథునికి విద్యత్సరంపర యిచ్చే పాండిత్య 

గౌరవం నాకూ యిష్ట మే కాని అంతటి మహాకవికి యీ స్వల్ప సందర్భం 

దగ్గిర ధార ఆగడమంసే యేదో మాదిరిగా వుంటుంది. ఈలాటి తపనాలు 

లేకుండా కురునాథా : అనే (వాస్తే, “నచ శంకా నచో త్తరమ్” త గదా! 

భవతు. యౌలా వాిస్తూవుంచే పెరుగుతూనే వుంటుంది (గంథం. 

కవులు చాలావరకు స్కూలుబాలుర పాఠ్య పుస్తకాలలో స్పష్ట 

(ప్రతిప_త్తికొరకు కొన్ని సంధులు విడుచుట చూస్తున్నాము. అది చాలా 

ఆఅభినంవసనీయం౦గా వుంది. అంతమాతించేత గం౦ంథక_ర్తకు (దుత పకృ 

తిక సంధి కూడా తెలియదని అనుకునే (ప్రాజ్ఞాలు వుండరు. విద్యార్థులకు 

దానివల్ల కలిగే వుపయోగాన్ని (వ్రాసేవున్నాను. (శ్రీశంభుప్రసాదుగారు 
నన్ను నటి రచయితల గూర్చి సందెశాన్ని యివ్యవలసిందని చాలాసార్లు 

కోరివున్నారు. నాసందేశం “ముది మది తప్పితే మూడు గుణాలు” 
అనే లోకో క్తికి స్ఫోరకంగా వుంటుంది. దీన్ని, లోకం యెంతవరకు విశ్వా 

సిస్తుందో నాకు తెలియదు. ఆయన మాట తీసివేయలేక యీ కాస్తా 

వా9నాను,. రకత దన్ని ఆదరి స్తే పిమ్మట యింకా వ్యాసాలు యీలా గే 

వాాసూ వుంకే చూచుకుందాం. 

నా లలా కిల. 



పదకవపులు 

అనంగా గేయాలు రచించిన కవ్వలు. ఓఠిలో మిఃి 

మెన వాక్కు కలవారు పటుప్పుముు కనపడరారు. కాగి ఆ రోం తెలునుకో 

వలసివ సై కొంత సామ్మగి సహాయంరో చాయగా పాచేవ్య_ి పాడిన 
ప్పుడే అవగతమవురుందిగాని యెపరు పడితే వారు దాన్ని జన్నాలలాగా 

చదివితే అవగతం కాది. (పద్మషానా గాత్రమావుర్యం బొ_ైగా రని 
వారు చదివి తే పదడయి పోతుందిగాని యేడునా. దీనిలాగు జదడురాదు) 

దాన్నిబట్ల ఆ రసం సెంగిలానికి సంబంధించిందే రాని అసలు డానికి సంబం 

ధించింది కావనీ కపులు పదికవిత్తాన్ని యీనిడించారని రోయముంస్. యూస్ 
టట త (టై కా అలి 

డించడంలోసుస్నూ యింతా ఆంతా రాదు. లలి డాధులది వాం (జృగాథుకదు అంతా యూస్ 

డించాదో చూడండి. 

క. ముదివిటులు విధవలంజలు-పదకవితలు పూం8టవానవొపని వొరల్ 

చదువని విద్వద్వర్యులు-క దనార్భటవీరవరులు కడిదిపురముగగ్. 

యీ పద్యంలో నాలు గోచరణాని3 ఆరం (ధాని 

లేదు. (యేదెనా పాఠాంతరం పుండదేమో లలియదు గాసి యొ చల tay 

దురర్హం చెప్పక తప్పదని మాతాం ప్రకరణాన్నిబట్లి ఆతలునసుకున్నాను. 

యెందతో మహసీయులు పదకపులలో కనపడుతూవున్నా శ్రీనాథండషంత 

వాడు యింత నికృష్టంగా యీసడించడాని కారణం గోచవిలంచడ మొ 

చేదు. పద్యకవిత్వం కూడా (కుతితాళ సమన్వితంగా లశలపులు వొడి 

శ్రీరామచందుని మెప్పును పొందినట్టుగా పండితులు పరంపరగా చెప్పు 

కోవడం సర్వులూ యెణి(గిందే. పద్యకవిత్వానికి మొట్టమొదటి కవిచ్వం 

వాల్మీకిరామాయణానికే కీ_ర్షనలవలె పాడడంవల్ల గౌరవంకట్ళినప్పుడు 
ఆసలు రాగతాళ సంబంధంగా రచియించినడాన్ని శ్రీనాథుడు యెందుకు 

యీసడించవలసి వచ్చిందో ! ఆని నాకు సందేహం కలుగుతూ పుంది* 

పోనీ యీ పదకవిత్వాన్ని యే పామరులో తప్ప పండిత కవులు ఆదరించ 

లేదేమో అనుకుంటే జయదేవుడు గీత గోవిందాన్ని రచించి యంతో 
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యశస్సును పొందివున్నా(డు. గితగోవిందందో అక్కడక్కడ లయతో 
అవసరంలేని క్లోకాలున్నూ వున్నప్పటికీ పాంధాన్యం కీర్తనలకే కనపడు 
తుంది. మనదేశంలో యీ గీతగోవిందాన్ని సకంమంగా పాడేవారు లేరు. 
ఉత్తర దెళశంలో వున్నట్టు వినడం. ఇప్పుడిప్పుడు ఆ దేశస్టులవల్ల విని 
మనదేశస్తులు కూడా కొన్నిటిని పాడుతూ వుంజయే యెంతో హాయిగా 
(గామఫోను పేటలో వింటున్నాము. 

“ధీరసమీరే, యమునాతీరే, వసతి వనే వనమాలీ” 

దిని: పూర్వం మన దేశంతో రేగు ప్రిరాగంలో పొడేవారు. ఆపా 

డడం భాగోతఆపుకత్తుగా వుండేది. ఇప్పుడు యేదో రాగంమీ6ద ఆతాళం 

మీందే పాడినది "ప్రేట్లత్లో వింయే దానికిన్నీ దీనికిన్నీ సహసా9౦తం వార 

కనపడుతూ వుంది. దిన్నిబట్టి పదకవిత్వానికి గానంవల్ల యొక్తు వనారస్యం 

కలుగుతుందని వొప్పుకోక తప్పదుగాని అసలుసరుకు మంచిదికాకపొోతే 
కేవలగానం యేంపని చేస్తుంది? అసలు వంకాయలు గిజరు వంకాయలయితే 

వంటబా౨హ్మా6ం డెంత ఆఆీలేణీనవాండయితే మాతం పియోజన మేముం 
టుంది ? కాని ఆలా తోసి చేయ డానికిన్నీ వీలుకాదు. యేమంటారా? 

“తుమవ్మచెట్టుమీ(ద కాకి వాలింది తుపాకిదేరా కొడదాముి”” అనే 

గేయంలో యేం రసముంది ? లేకపోయినా శురతిలయల తో మేళగించి 

యేదో రాగం మీద పాడితే యెంతో హాయిగావుండడమున్నూ అను 

భూత మె. “త్తదిమిత దిద్ది యని సడా, శవుం డాడినాండె”” అనే ప్ల 

విలో కవిత్వపు మాధుర్యం యేమి వుంది ? వుండకపోయినా గాయకులు 

లోకాతీతంగా పాడి మెప్పిసారు. అంతమాతంచేత గేయకవిత్యంలో రసం 

వుండనేవుండనక్కఅ లేదనిన్నీ శుతిలయలే ఆభారాన్నంతనీ వహిస్తా 
యనిన్నీ అనుకోవడం యుక్తంకాదు. (1) గీత గోవిందం (2) తరంగాలు? 

(1) ఆఅధ్యాత్మరామాయణకీ_ర్తనలు, (శ) పిహ్తాదనాటకం, (5) రామనాట 

కం యివి కొంత పాిచీనాలు. గరుడాచలనాటకం వగయిరాలు కొన్ని 

నవీనాలున్నూ వున్నాయి. ఏట్టతో అధ్యాత్మరా మాయణకీ_ర్తనలు రచించిన 

కవి కవిత్వం తెలుగులో ఉత్తమస్థానాన్ని అలంకరిస్తుండి. 
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డగు పి, ఆది 
PL: 

ఈ సంశయము వాదింపైా : జగదీశ: నన్ను 

స 
దాపమయమానప్లానస : (నిల 

సత్య్య్యపావతోకనము మున, ఎ సపమయమునళి 

మిచే (ప్రశ ్స్తము 1 ఈసం॥ 
పాలయన్ 

పదకవిత్వంలో ఆధ్యాత్మ శ రనంకు సుందొంమే రాదని ర క్లూ అంగనా 
UY 

అనరు. ఆఅంభ్యనియమాదు ల 

వదంలాగు గసుదుముభఖర; చెప? 

గారు (ఏ చంరివప్పుల చిస్తాయ్యుగారము వగయిరాలు. కాని 

డాయంగా పాచేవారు యిప్పుడు వ9మం గా ఆంతరించినటు రనపతుుములది. 
(గా 

సుదట- ఆది 

“శేరి వినవె 1 శొరిచరితము గౌరి సుకుమారి గదిపషరరుమూరి” 

యిది బరశురాములవారి యుద్దాన్నిగూర్చెన కే డ్ రన. దీచవరోప్పుంలచే 

పదాలపొందిక వగయిరాలు (గంథకర్తను సామ మక్చ్యాల్ని పూ_్చిగాతెయ్య్బిచాంమ. 

యించులోవుండే ఆంత్యపాిస నియమం __- 

“జందువంటి విల్లు నడిమి% దెండుచేసి “పెట్ల” 

అని పాిిరంభించి చాలాభాగం నడిపి నడిపి ఆఖరిది 

“నా విలు చండి రులకు ములు” 
వా యా భా 

ఆని ముగించి అంతితోకూడా ఆపక మళ్ళాదురితాన్ని ఉపక 

మించి అప్పుడు చరణాన్ని ముగించాడు. పద్యం [వాయడానికి క అనం 

సామ(గి కంటె దశగుణంగా సామగి) వుంసేరాని ఆయీ మాదిరి 
రచనకుదనెగ్గదు. (యీ కీర్తన వొక్కొాక్కటి వొక్క శొతకం అంత 

వుంటుంది) ఆయీ పరిశ్రమ (శ్రీ నాధుడివంటి మహాకవికి తెలియకపోదు 
కనుక “ ముదివిటులు ’” అని తోగడ వుదాహారించిన యూసడింవు 
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ఎవరిదో అయివుంటుంది కాని బహుశః (శ్రీనాథుండిది కాదేమో : అని 
నేను అనుమానిస్తాను. అయితే అధ్యాత్మకీర్రనలు (శ్రీనాథుడి కాలానికి 
ఇూ లా యిటీవలివై_ వుండడంచేత ఆయన యిది చూడక యేదో లాకలూ 

కాయల బాపతు -*అక్షయపా తకు వచ్చినాము మ మ్మాదరింపుండమ్యా* 
మూతులు విజవక ముక్కులువిజవక ముష్టి పెట్టరమ్య్మా” అనేమాదిరి 
కే_ర్రనలుచూచి అలా యీసడించి వుంటాంజేమో : అని కొందలు అభి 
'ప్రాయపడతారనిన్నీ యెజుంగుదును. కాని అధ్యాత్మకీ రనలు చూడక 
పోయినా వాల్మీకిరామాయణ శ్లో కాలు కుశలవులు (కుశీఅవౌ కుశలవ నామ 
ధేయో గానంచేసి రాముణ్ణి మెప్పించారన్న విషయమేనా (శ్రీనాథుండికి 
'అవగతంకాకుండా వుంటుందా ? అయితే కుశలవులు ఆ రచనను గేయంగా 

మార్చుకొన్నా అవి క్లోకాలేకాని పుట్టుకచేత కేవల గేయాలుకావు కనుక 
వాట్లకి యా “ముదివిటులు”” అనే పద్యపు యానడి౦ప్పు తగఆదనిన్ని 

కొందణనవచ్చును. కాని యిప్పుడు ఖిలసంహితలాగు అంతరించిపోయినా 

(గ్రీనాథుండి కాలానికి యీాఅధ్యాత్మ కీర్తనలవంటి గేయరచన యేదోకొంత 
పూర్వకవులది వుండకుండా వుండదు. ఆలా వుండడ మె తటస్టిఇ చి దాన్ని 

ఆ మహాకవి చూడడమే తటస్టిస్తే అలా ఆయన యాసడించడం పొనగదనే 
నెననుకుంటాను. (శ్రునాథుండిమాట ఆలా వుంచుదాం. వేణు గోపాలశతకం 

రచించిన కవి యెన్నాళ్ళనాటివా(డోకా౭యడు. జత డు ఆయా ఆధ్యాత్మ రచన 

చూచేవుంటా+డు. దీన్నిచూచినట్టి ఆధారం వెదికితే కాని చట్టన దొరకదు 

గాని తాళ్ళపాకవారి గేయాలు చూచినట్టు _ 

“అల తాళ్ళపాక చిన్నన్న. రోమములై తే తంబురుదండెకు తంతుతొ నె? 

అనే సీసదరణంవల్ల స్పష్టపడుతూవుంది. ఈచరణంలో వున్న. 

“రోమములు”? కీ_గ్లనలే. (తాళ్ళపాక చిన్నన్న గారి గేయాలు యెంత 

మథురంగావున్నా ఆకవికి యిష్టం లెదన్నమాట) ఆయీ చరణం వున్న 

వీసం చాలా అందంగానే వుంటుందిగాని తక్కెనచరణాలు _ ఏలెశ్వురో 

పాధ్యాయుల -- భట్టరాచార్యులు '“అలరాచబిడ్డ్త __”” అనేవి చాలా ముదురు 

పాకంతో వుండడంచేత వుదాహరించలేకపోయాను. యీ కవి పేరు 
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తెలియదు. యూ వేణుగోపాల కోశోకం చమ యు పు ఎకరం (నాశాంచడో అంది 

కంకే తెలియదు. గాని యితవక పున్నంచ త వో 
॥ క Pe Nee a Ses గాని సర్వసాధారణంగా యిరరకపులకు రదడేణహసణయును. శనతరాలలో 

జ" న్న ఈష భో బా శ్ ఇ వాట్స్ యితని శతకం ఆగసానాన్ని టట యవ అ మ బట ప స అయ ఎ SIA 
re ము న ల) చ 

కాదు ద్విపద కూడా రుచించదు. అందుచే స 

“డింపడరావ్యంబు ముదిలంజ దిదిగంత” 
హలో ఆటీ 

ఆంటూ యేకడానిః యొడిలు ఎట్రాలడు. (ఆయా యాడ ట్ంపు వున్న 

(| 
స ఆ, క్ ల్సి అన ఇ oil న ప్పటికీ డ్విపడకవులను రవులచరిచ స్వీకరించిండదిగావి గేయకవులను 

మాత్రం డెలివేసినట్రు బహిష్కరించింది. (పత్యేకించేనా యీ ఓపులచర్మిత్ర 
Ca) 

(వ్వా బాగపంటుంది.) భయ. ఆఅంతమాతగించేత జయచేవాయలు ఆమో 

దించిన పద కవిత్వం మట్ట గాట్రుదు పోవలపంిండచేనా $ రొందయు శోరాలసూా 

పద్యాల నూ కీ రనలకంద మార్చి ఆనంవించడంతో కొంత ఆర్రంవుంది 

గాని లేకపోరేదు. నిన్న మొన్న కీ॥ శః లయిన ఆల్ష్మంరాజు పేరాొజు 

(ర్పష్టగానచటికా భానవతులుగా రు (శ్రుకావ్ల కర్ణామృుత వోరాలలో బారా 

వాటికి చక్కని మట్టు యేర్చరచి శవణానందలగా పాడడం చాలామంది 
అఈింగిన వషయయే. ఆందుతోనూ 4 

ఇ ర పఏ...రూస కం 

నసనజఅజలచిసీలం, వల్లి కేళతోలంణ nino 

అనేది పల్లవిచేసి పాడుతూకుంెటి దడిషతులవారి 

“వబింతయ నూకంద మూలకలదచదట”” 

అనే కృతిని క్లాపకం తెచ్చేది. కుశలవులు గాయకులు మాడా అనే 
సంగతి “"కుశీలవో కుశలన నామదేయొ॥ అనేడానివల్ల స్ప్వజ్షమపుతూ 

వుందని తోంగడ సూచించే వున్నాను. వాక్యరూపంగానో ఇభందోబద్దంగానో 
వున్న వేదాన్ని సామవేదులు గానంతో మిళితం చేయడం అనాదిసిద్రంగా, 

కనపడుతూవుంది. ఆట్టిస్టితిలో మొదట్టమొచటనే లయబద్దంగా రచించిన 

గేయాల యెడల యిటీవలివారికి ఆనాదరం యెందుక్కలిగిందో బోధ 
పడడంళేదు. అయితే అక్కడక్కడ వ్యాకరణ విరుద పొయోగాలుండ 

zh 



పదడదకసనులు యక 

ఆజాన్నిి బట్టి యాసడింజారనుకుందామూ అంసే; అదిన్నీ తగినంత పూకు 

వుగా కనపడదు. (1) జగమేలే పరమాత్మ, (2) ఆఅంతారామమయంఎం॥ 

మాదిరి ప్రయోగాలు పద్యకవుల కవిత్వాలలో కూడా కనపడుతూనే 
చున్నాయి. 

చ॥ ఒకని కవిత్వమ 'డెనయు నొప్పులుండప్పులు నాకవిత్యమం 

దౌకనికి* దప్పువట్ల బనియుండదు॥ 

అని సప్రతిజ్ఞంగా గర్జించిన రామలింగమే కాక అతనికంక పూర్వ 

మహాకవులున్నూ పిమ్మటి మహాకవులున్నూ శనగపప్పులాగ వాడిక్ొన్న 

త్వార్టక సంధిని వ్యాకరణం నిషేధించింది కదా ఇ ఆఅంతమాతించేక 

జ యయా కవిత్వాలయం దెవరికేనా యౌసడింవు కలిగిందా ? ఆఅంమచేత 

ఆదిన్ని కారణ౦గాదు. 

ఆ. వె. గురువు లఅఘువు6జేసి కుదియించి కుదియించి 

అమఘువు గురువు6 జేసి లాగిలాగి 

కవిత జెప్పినట్టి కవిగులామును బటి 

ముక్కు. గోయవలయు దొక్కి_పట్టి. 

ఆంటూ వొక ఆక్షేపణాన్ని తెప్పే పద్యం యెవరు చెప్పిందోగాఏ 

సా బ్లాల్యగురువులటో (క్రీ కానుకర్ని భుజందదావు_పంతులవారు చదువుతూ 
వుంకే విని వున్నాను. యీ ఆక్షేపణ గానమనే పేరు చె ప్పేటప్పటికల్లూ 
ఈ శ్రాట్రిత్రో దబ్బనం""లాగు వుండేదెగాని దిన్ని బ స్తై యీసడించేటట్టయి తే 

సామవేదానిక్క్కూూడా యూ యాసడింపు వ్వర్తించవలసి వస్తుంది. ఆ వేదం 

గానం చేసేవారు తీ నేదీర్హాలు యేగాయకులూ తీయనేతీయరు. కాబటి పద 

కవిత్వాన్ని పద్యకవులు యెందుకు యూసడించవలసి వచ్చిందో ఆని విచా 

రిస్తే తగినంత హేతువు గోచరించడమే లేదు. తగినంత రసవత్తరమైన 
రచన పదకవిత్వంలో లేదేమో అనుకుంకే త్యత్రయ్యకంటపే రసవత్తర 
మైన కవిత్వాన్ని రచించిన పద్యకవులంటూ వున్నారా? ఈయన వెళ్ళినన్ని 

శృంగారప్వోకడలు యే మహాకవి కవిత్వంలోనూ కనపడవు. ఈయనేకాను 

యెందజో రసవత్తరమైన కవులు పదకవిత్వం చెప్పినవారిళో వున్నారు. 



2§2' కథలు. గాథ లు 

*టుంగ తే ధాగ్య మాయె మరేమి వా దంగితే గ 

రలిరుహోంత్రా : వాని డజండింపం గలన దా 1వథిగరే॥ 

న! శా కన్యా జీ నాన జో ఎవో యీలాటి సరసయున కవిత్వం యు పన్యకఏ BOTT TE 
సా 

సేతు చెప్పువలసిండంకే చెప్పంగలమా ? య్చో చెక్ళ_ట్ మచ్చుకు 
Cg ఆ # యూ. స్య కనపఆజిచాను. (కపూ వత్తువుగాని పోరా టికి వాం, మనింయయిరాలు చూచు 

కోండి) pean కవితంంలో యితాంటిఏ కాన్పు అలదలున్నాయిః 

ఆలటాటివా (డు. సద్యకవుల తర్ 

సా 

esl వ రాలు మట టన 

hE 
ట్ల & గ్ర | ( చ్రంతో లా టి శివః 

చారకనే దొరకవు. అసరే దొరకవని కూడా చెపువాను. 

హోస్యకవిత్వం చెప్పిన కవులు నలువుదు పున్నారు. 

“వృందురా ? నీరపంచాగము చెప్పింది, యిన్నాళ్ళినుసరించి యుద్తు 

తాకటంబెట్ట్ మిద్రెట్ంటి 55 నియ్విటద్రము తేచ్చింది -పెద్రలబిణమ'టె $ ముద! న 

బెట్టు స త. "మోము దిప్పుకొ నేవు, రవ్రటే పిత కంచిగరుడ డన 
శు 

1ఇ4ంయరా 1 

యీ గేయంలో పితీచరణం చివరా వాడాక. లోకో క్తి వా 
బడిందె. యీలాటి హాస్యరస గితాలేరాక డాతీయ త్మతాౌబు. 

“ఆగ్రితిరుణాళ్ళంట క్ అర్హును ముత తలంటి” 

అనే మాదిరివి చెప్పిన కవులున్నూ వున్నారు. కవి యేలాంటి 

వాడై నా సరే చేయం రచించడమంటూ వస్తే ఆది కె శికీవ్య త్తి తిలోనే నడు 

స్తుందిగాని యితర “పెటుకు వృత్తులలో నడవకపోవడం వొక విశేషం. 

“అనఘ : రాఘవ। కాముకులడ సై ఆఅతివవలలను జిక్కి_తిని నిను, 

వనమునకు ననిచి ప్రాణము లీ కనువునను మవవనెను భూపతి” 
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యిది అధ్యాత్మ్యరామాయణంలో దే. దీనిలో నల్లా 'ర5లణతు.. హముకానా 

లున్నూ, వొక భకారమూతప్ప తక్కి_నవర్ణాలు గానానుకూలాలే. క్షేత్రయ్య 
కవిత్వంలో యామాత9మూ వ_త్తక్షరాలు పడవని చెప్పవచ్చును. 

“తెలివి యొకరది సామ్మా ? యొందుకె విభుని తిరుగ బొమ్మంటినమ్మ” 

యిందులో వక వొ త్రక్షరం మాతమే కనపడుతుంది. ఇతనిగేయా 

లకు “మువ్వగోపాల పదాలు” అని వాడుక. యిదేపోలికలో వున్న మరి 

కొన్నిగేయాలుకూడా యితని పేరుతోనే వ్యవహరింప6ంబడుతూ వున్నాయి. 

“ఏర్రిత్రి వొంజకేవురా : లేదని నాతో ॥యేర్తి॥ 

యూ పదంలో “వేణజంగిరాయ” అనే పేరుతో కృష్ణుణ్ణి వ్యవహ 

రించడంవల్ల యిది కేతగయ్యడి కాదని విస్పష్టం. నవీినులతో దంపూరి 

సుబ్బారావుగారంటూ వకరు వుండేవారు. ఆయన రచించిన గేయాలకు 

“సింహపురి జావళీలు” అనిపేరు. కొంచెం పాకం పచ్చిగావున్నా శృంగార 
భావాలు యీ రసికాగేసరు(డు చిత్రించి గేయవాజ్మయాన్ని సెంపొందొం 

చాడు. యీయన కాలంలోనే గబ్బిట యజ్ఞన్న లేక యజ్ఞనారాయణగా 
రున్నూ వుండేవారు. ఆయన రచన కూడా శవణపేయంగానే వుంటుంది. 
శ్రదాను శ్రీరాములుగారు వద్యకవులై పిసిద్దివహించినా పదకవిత్వాన్ని 

యీసడించి వదలి పెట్టలేదు. వీరి జావళీలుకూడా తెలుగుదేశంలో బాగా 

వ్యాపించే వున్నాయి. (పూర్వం పదాలని వా డె వాళ్లుని యిటీవల జావళీలని 

వాడడం మొదలు పెట్టారు. రచనతో కూడా యూ రెంటికీ వేదం వుంటుంది 

ఆయీ కాలంలోనే సుప్రసిద్ధ హరికథకులు ఆడిభట్టవారున్నూ బయలుదేరి 

వున్నారు. ఏరు ప్రాచీనపు మట్లలోనే రచన సాగిస్తూ యెక్కువ ర_క్తిని గలి 
నించే గేయాలు ఆయా కథానుగుణంగా రచించి గేయవాజ్మ్య యాన్ని 

హోషించి వున్నారు. త్యాగరాయకృతుల మో స్తరుగానే ఏరి గేయాలు కూడా 
గురుశుశూషూ పూర్వకంగా అభ్యసి_స్తేనే తప్ప కేవల వినికివల్ల స్వాధీన 
పడేవికావు. యీయన రచనను కొంచెం వుదాహరిసాను. 

“బాలచందంమొళి పాదముల్ విడక 

కాలు నోర్చి సగ రమ్ము కొడుక గబాల॥ 
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దపిదం న నిన్ను pee గాక 1న ౮ 

న అలాల = a శో న స 

యింరొ చరణాఎయి త్ వున్నాయా ౭ యో గాయకాంర హాన్ని 
a 

బుట్టి నారు రు యెప్పుదో విన్వుం3 మారందేతే ముది ధారణ రిచ్చిందిం ఇది 
స” అ బు హి గ Woe ial ఇ ఖు + ము సగ అ శ్ర యన్ అయన షం హా చసిన మరికొందయి శమ్రులుగాని దాయుయా 

చె ఖు న్ సనో స బాఖాస్టీ ఖు క 

వుంట వొళ్ళు పరవశమె పోతుంది. (యీయన దళ నల ఆఈతాంటే స్ 

శో క Coo ww” కా రై 9 ఇం 0 ల 

యింకా ఇలుటు Dy తా యంచు చులుుల ౬0౦58 Wiese re నో వున్నా 0 దు నాక 
నని 

యీ సేయం యెక్క. గా నచ్చింది యాయనకు ఒంస్క్కృులాంట్రా ఆం 

గాక మజకొని చెపిడాషనలయందుకాడా మంని పొంతివాఒపునణా దాని 

ఆయీ గేయాలలో చూపక లేలిక 

హాయిని కళిగించడానిర్రారణ ముయివిచుని ఇనణుకుంటాను, తయ ్ రులయి 6వ 

ఆతోచించిచూ పై ౩ పండితకవి వి రానివ్వండి, కేవల రోవికాని నిన్వంది పనరవిచ 

మంటూ చెపితే ఆది తేలిక హాకంలోనే వులటుందిగాని, కఠతినపారంలో 

మాత9ం వుండదని నా అఆనుభవలమ్ీ(6ద రని ఎట్రాను. వంహావహొోపాధా 

యులూ షడ్డర్శనీపార దృళ్యులూ ఆయిన (శ్రీమాన్ పంవిస్తు రంగాజార్యుల 

ఆయ్యవార్తంగారు రచించిన గేయాదే యిందుకు నిదర్శనం. 

“స్వాంత మనెడి చంచరీరమా 1 స్వామిచరణ సరసిజముల “పైని 

వా9లుమా ! చంచరీకమ 1 సరసిజములపైనివారాలుమా॥ రంగగ నీచెల్లి 

ప్పుడు మంగళకరు శ్రీనివాసు, గాంగేయాంబదధారుని దంగార్యావన 

యనుచును.  ॥స్వాంత॥ 

సంగీతానికి ముఖ్యంగా ప_త్తక్షరాలూ ద్విత్వొకేరాలూ ఆనుకూలిం 

చదవు. వుదాహారించి చూపుతాను. 

శ్లో. ఆభినవనవసీత స్నిగ్ధ మాపీతదుగ్దం 
దధి కణపరిదిగ్లం ముగ్గ మంగం మురారేః 
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దిశతు భువనకృచ్చచ్చేది తాపింఛగుచ్చ 

చ్చవి నవశిఖిపింఛాలాంఛితం వాంఛితం నః॥॥। 

యో శ్లోకం కృష్ణకర్ణామృత శ్లోకమే అయినా ఆయన రకాలలో 

నూటికి తొంభై తొమ్మిది శ్లోకాలు గానానకూలాలే అయినా యిదిమాాాతం 

గానానికి విరోధిగాపడింది. యెక్క_డేనా వొక అక్షరం వొ త్రక్షరం పడితే 
చిక్కు_ండదుగాని విశేషించి పడితే చిక్కు వస్తుంది. వూపిరంతా దానికే 
వినియోగించవలసి వస్తుం ది. (వొత్తతరాల ద్విత్వాలే కటువుగా వుంటాయి 
కాని యితరద్విత్య్వాలు కటువుగా వుండవు. రచించే కవి యివన్నీ పరిశీలిం 

చకపోయినా గేయాలలో మృదువర్ణాలే పడతాయి తరంగాలలో యీ నియ 

మాన్ని అంతాగా పాటించిన ట్లు లేదు. 

“రక రక అనురశిక రాజీవదళాయతా క్ష 

ఆకీణ కృపాకటాక ఆ (శ్రితపకసనంరకి 

వగయిరాలవల్ల పయిసంగతి స్పష్టపడుతుంది. యూ కకారం అంత 

కటుకుగాదు కాని అసలు కటువు కాకపోదు. చాలా మృదుపాకంతో నడిచి 

నవీ వున్నాయి. వుదాహరిసాను. 

కలయే యశోదే, తవ బాలం, (వజబాలక ఇఖీలన లోలమ్॥ 

కలయ నఖ్ సుందరం బాలకృష్టం [ఈ లయ॥। కృష్ణం గతవివయ 

తృష్టం జగ(తృభవిముం సమ_స్తలోక జిమ్లుం [కలయ నభి॥ 

దీనిలో షకార అకారద్విత్వం వున్నప్పటికీ లోంగడ శ్లోకంలో 

చూపిన గకారధకార ద్వ్విత్వానికిన్ని చకార రేఫద్విత్వానికిన్ని ఖర్చయినంత 
(బాణవాయు వు దినికి ఖర్పుకాదు. అంతేకాదు ఆద్విత్వాలు సక్రమంగా 

పలుకవలసివ_స్తే యెదటివాళ్ళ మొగాలు చల్లబడవలసి వస్తుంది. కనక దీన్ని 

గూర్చి విస్తరించనక్క_రలేదు. కవిత్వ. విశేషాలలో శజబ్బాలంకారం కూడా 
వొకటి కనక ఆ శ్లోకంలో వున్న ద్విత్వఘటితాను (ప్రాసాలు కవులకు అభి 
నందసీయా బేకాని గాయకులకు మాత9౦ కావని చెప్పవలసివచ్చింది. ఆయ 

దేవుండు సంస్కృృతభాషలోనే రచించినా అస్ట్రపదులు___. 
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తజ ఇల లో a ల జల ఇ న్ మ దా 

అన అయా ఇ న 

పతనం, ల 

ఉట పు త అ అనో లో వాచి అచ = అ లాలి గి య్ న 9 అక కోత అకు ముతరో సరల రారా 
ల రాశా ల జ న mM ws నానుతూఅంగా రవన నాయంగంచి లు నా యెమ్పుంచినా, వతంసపొాదధాద 

గూ 

ను ళం టా లో య్ జే + అల నై జ్ 

ణంగా తెలుంగుధాష గానానికి అనికమూలంగాని సంసప్య్ట్స్యారం వానని చెషుర 
ఓ 

ల ఆస్ పలరక్తాచిత్ద. + ~~ కశ, అమలు నం ల్ ఖ్ 

తప్పును, అందుచేతే ర్యాగరాయలఅతారం వ్ ee సు కా అ లీ స్త 
జల్ 

Cpa అలో -్ష he 2 స "తె ప ళో కార్ ని ee ఈ లు న యాలాల స 
ల ర కు opt ౪ మన ళు. మ సిటి ల ఆయా fe రయదు నొంది తెగా పల 

Wael 

తం wa AP బాట ఇ జని వా ముజేశ్ నం లురకు రా అలి రల రో దా 
ణ్ చయం 4 చరయలు ఆలో రుం రి ఉవిర యె అయా CI ఏతి ఈజ్ ప్రా (SRE ఆల్ ఆ టో! న ఆ అ 

nas అటి అల ఖు ఇ” aw mm hts షి గ 

(రాని ౭ చాచి ౪ గ్ ఎమి బడదంణచె జేయు ర నా క న. క క న స 

గతలగామాల ఆఅరమానాంలు తావలంసివుచ్చుా 

~ ఇ" ఆరో వై * స్స అలో — . + స్స rn స్ వ్యాపం ఆపురాన. (10) అస్యా DIDI ళం న అప. (2 కషం wu 
కు. 

దాగిన 6దో (3) జగచుత్ బరంమాచ? | లు విల్లో 
అ ww" జ జో 

wiht hd wd సం {a 

wens, త అజ జో జో A 

బరాయు గనలని॥ (4) మర్! రాజమార్లము తుందో అంచులు ఉదార “అగో 

తానును వ కచ్చిన్న వారికి ర్, క్వాం మంటలు ఆడతన వ్. చండ 

బద్ద మపుసే డన్న [1 (0) ఒదాముతూయంయముత ద! సవ్వటజియందుం గతల 

(7) ఉపచారము cea వారున్నారని మజఅవవరావు. (క పరర 

నుజకకాలయ॥ 

ఇన్ని కృతులలో పరల
 చాహారి = నా ళ్ళు ఇ దాని OT రో అ. చోటను యు” 

అనేది వ తతరం దొరింది. అడేనా ద్విత్యంగా (వాప్టై ల రి వువయోగలటే 

అజాయ "వో 
“ 

తల్లో వ్. ఖు We 

ఉతంలో గానానిా నిర్చంధిస్తుందిగాని కేషలంగా ఉపయో న. బావిలచుడుం 
యము 

ఆయీ విశేషం సప్తస్వర బోంకాలుగా యేర్చడ్డ అక్షరాలతో వ -.- 

అనేది వొకటి వుండడంవల్ల రూడా మనం తయన సోను తాని ఆప 

సరమైనప్పుడు మహాగాయకులు ఆ ధకారాన్ని దకారం చఇయడయు గాదు, 
షడ్డ స్వరానికి బోధకంగా వుండే __స---అనే అక్షరాన్ని-చ.-.అన దం 
త్యంగా ఉచ్చరించడం గాయకులందకయూ యెతింగిండే. me గం 

గారమనేదిన్నీ యెంతనేపూ మారగ్రవాన్ని సహిస్తుంచిగాని పారష్యూన్ని హూం నీ 
అ? 
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సహించదు. మహ్మాకూరాలుగావుండే వ్యాభఘాచుల పవృం_త్తివల్ల మొుబుటి 

విషయం గురితింపవచ్చును, రెండో విషయం గాయనులనుండి (గాయకుల 

నుండెకాదు తెలుసుకోవచ్చును. మృచ్చకటికలో ఖండితంగా “ఆడ 

దాని నంసన్ఫృృతమున్నూ, మొగాడి గానమున్నూ నచ్చదు” అన్న సిద్దా 

తం తోసివేయందగ్గది మాత్రం కాదు. పాండిత్య విశేషాదులు పురుషుల 
యందే వున్నా యెొక్కాడోగాని & గాతమందు వుండే మార్లవం పురుష 

గాాత్రమందు వుండదు. పురుషులు స్వరకల్పన చేసేటప్పుడు యెంతో పారు 
ష్యం కనపడుతుంది కాని కీర్తన రచనకంటూ మొదలుపెడితే దానిలో 

మాత్రం యే వదకవికీ పారువ్యం దెరలడంలేదనే నా అనుభవం. 

సహారా | నిన్ను వ నమ్మినాను గదరా 

కరుణాకర స్పరహార ఇమహారా 11 

పహారా నమ్మినానురా | కరుణ జూ 

డరా _యముొక్కు_చుంటిరా శి ముదమ్ముతో మారా 

వరాలతం(డి నా మొురాలకింపవు 

నిరాదరణ కేమిరా ? కారణము ఇహారా॥ 

యో కీ ర్రన నిట్టల పికాశొంగారిది. యాయన అత్యాళువుగా రచిం 

చడమున్నూూ యితరులు (వాసికోవడమున్నూ నేను స్వయంగా చూచిందె. 

ఇందులో పారుష్యాన్ని కలిగించే అక్షరాలు లేశమున్నూ లేవు. (ప్రతావ 

ర్ముదియాదులలో లాక్షణికులు (వ్రాసిన పారుష్యాన్నిబట్టి చూచుకోకళూడదు. 

విశేషించి వత్తకరాలు లేకపోవడమే చూచుకోవాల్సి యింకో విశేషం. 

వద్యకవులు (ప్రయోగించే ఒగి, వెన, ఏ_్తెఅ, నెట్టపంట, ఓలి లోనై నవి 
యీపదకవుల కవిత్వంలో యెక్క_డా మందుక్కూ_డా కనపడవు. పద్య 

కవుల తోపాటు యతిపాిసల బాధ పీరికిస్నీవుంది. వుండడమే సీసగితా 

దులలోవరకె యేదో వొకటి వుంపేనే చాలును. చంపకమాలాదులలోవలె 

"రెండూ వుండనక్క_రటేదు. యిన్ని అక్షరాలకు యతి "పెట్టవలసిందనే 

నియమం లేదుగాని “యతతాశ_స్త్మ్వతయతిః” అనే నియమం మాతం 
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నుంది. అయితే ఆవాళం యెన్ని అజరాల వంిపిత కలనిగా ముటుందో్ 

జ్ ఈ అక _ ప నం. చలానా క్క 3 4 శారు అన క, జాడు బటి యతిపెదుతూ వుంటాము. ఆమా జదకపుటు వెందలు వొవ్ని యా 
Cu 

గ! 

లాప్ అజయ లో ష్ రో చాడా శాం, లూ లాటి అల్ల 

అలో ఆఅరావూతానిక య జుడతుతూ అంటారు. టె లట ఇగనొరామ్నుడా 

orm 

నికి 
7 ॥। న. ఇ సహ. సా శా 

అడమునూ డలు. జా cen Cu wee ౬ శ్ అఆ జంట కి en 

"ఫరో 2 టం భ్ చ ఎ 

లో ప టో అజ ww అ 

యతిచేనవిస్ని కనపడరాయి. దీనికి లోయగశ వదాహరంచిన__ ఇసు వత్తురు ఇళ 

అనో అబ అల్లో నో ఈ, న Cd జు అకా ఖో జ fr ery, Ee 

ఫా ని--ఆన్నది పుదావారణఎ. మాయుయూల యతులు. ఆంద చెజరు. తు 

లారి జ లం నో లాన్ ఎన్ వ్ ల Se లాం మోదం గ తుంచి న్స రతరయతి 
Can క్క_హెరయతిత చం ది రయం అల న TL హల న్ mw Core wrew 

# 
జ ఆ ద శాప్ జ్ అనేన వస ॥. 

కనగా (యఅకీరాని5్ అఆతఆద్షతరయు. యాగా బుద DUE శో 

ba జు లై oi మాట్లు ఈ పం ఇ PY ee * we Sail 

సో ఈమ యో సుకు 2 అణి Ren కాం Wah అలి ఆ ఫం Mere) ఆకర ల్యం 

ran క an డన Paha శ Fn ఆ nant ళా ఖ్: న జగ జా woe MN 
bE write Goede Se బం ఒ SE షః రా అల కల. న CO) rs Wr DI 

క Pres] ళో ఉల ఖల అవస సన్న ఒ జ్య జా 

టం అదటురా రారలోూోయినగా చాలమదంటి SIS Tre దం గె 

a) 
టూ. wr 

అ తో ఆట శాస్తి wT ఇ 

మన లతణమమా యెరక్కుుండా .. తువో గయా ర బం (వా అసర్ 
లః 

ఖల చ్ 
చు 

యిటీవల వాట్లను పరిశేంి సా అతణానికి సరిపడే పు_దేవి. “ఉపచారము 

చేసేవారున్నారని మటవకు రామ॥ ఉప॥ “రామ. నీసమాన మొహము 

రఘువంశోద్రారరా?। రామః।$॥” 

యీక ర్తనలు త్యాగరాయలవి. వ్ట్లలో య్ అక్షరానికి ఆ అమరమే 

యతిస్తానలతో పడింది. దీన్నే. యేకతర యతి అవి అన్నాను వసు? 

(ఆప్ప కవి రేఫకు చెథభ యతి ఇర్హితేగే యేకళర యతి అన్నాంయ ఇత 

రం కూడా కావచ్చునని నేననుకుంటాను వర్తయతికలయే కూడా పదకపులు 

దిన్నే యెక్కువగా వాడతారు. ఆంలేనేకాని యేదోవిధంగా యతి సరిపెషష్టు 

రచన, అంటే 1___ 

శా. కేదారేళు భజించితిన్ శిరమునన్ గిలించితిన్ హొంగుళా 

పాదాంభోజములన్ (బయా గనిలయున్ బద్మాకు సవించితిన్ 

యాదోనాథసుతా కళతు) బదరీనారాయణున్-- 

ఆనేమాదిరిని శాస్త్రరీత్యా సరిపడిన్నీ అనుభవానికి సరిపోని యతులు 

మెన్ని వేలకీర్హనలు వెతికినా దొరఠకనే దొరకవని ససోతిజ్ఞంగా చెప్పా 



వదక పసప్తలు 299 

చ్చును. డీన్నిబట్టి చూస్తే తెలుగుభాషతోపాటు__“తాటితో దబ్బనంగా ”” 
చ్పట్టిన యతిపాంసలనే సహజాలఅంకారాన్నివదలకుండా ధరిన్తూవున్నది పవ 

కవిత్వమే గాని పద్యకవిత్వం కానేకాదంకే తప్పేమి ? పడ్యకవిత్వం 

కంచే కూడా ముందుగా పదకవిత్వమే పుట్టిందేమో? అని నేననుకుం 
టాను. కాని దినికీ సీకేమిటాధారమంటే తగినంత తృప్తికరమైన జవాబు 
చెప్పడంకస్ట్రం కవిత్వం సంస్కృతం లో చెప్పినా కవి తెలుంగు దేశస్టు (డై తే 

అందులో యతిపారిసలు వుండడం కూడా అనుభూతంగా కనపడుతూ వుంది. 

తరంగాలు చూచుకుంకె యూ విషయం బోథపడుతుంది. 

వ Pes ఆద ఇ క 1. ఏహి ముదందేహి (శ్రీకృష్ణ : కృష్ణ ! మాం 
పాపా గోపాల జాలకష్ష శ కష t 1ఎహిోా 11 

జా ర 

ల రామకృష్ట గోవించేతి నావుసంపయో గే॥ 
కా 

శీ. స్వజనాదయాధృత దేహతయా 
విహారంత నముమఠ మిహా భూతలే 

(వజభుపి రాసనమయరసపండిత 

గోపవధూకృతమం డే 11వురమిహా ॥ 

ఇంకా తరంగాలలో యిట్టివెన్నో వున్నాయి చూచుకోండి. ఆయా 

సందర్భం పదకవిత్వ రచనానికి మాడ మె, పద్యరచనకు సంజంధించదు. పద 
కవిత్వ మేనాసరే కవితెలుగుదేశీయుడుకాకపో తే అతండు యతిప్రాసలకోసం 

(పాకులాడండు. యిండుకు జయదేవుని (ఇకడు ఓ(ఢ్రుడు గీత గోవిందం 

చూచుకోండి “ధీరసమీరేి అన్నది తోంగడ వుదాహారించెవున్నాను. ఆడే 

శఛప్ప కవులు హిందీ సంప్రదాయాన్ని బట్టి హోతారు. అందులో అంత్య 

పాస ముఖ్యం.దాన్నిి జయ దేవుండున్నూూ ఆమోదిసాండు. అథ్యాత్మ రామా 

యణంతోపాటు గౌరవించతగ్గ పదకవిత్వం మృత్యుంజయ విలాసం వొకటి 

వుంచి. ఇది గేగులపాటి కూర్మకవి రచించింది. మనదేశంలో యిప్పటణి 

లాగ్గ హరికథలు లేన ప్పుడు యిదే ఆ స్టానాన్ని అలంకరించెది. ఇప్పటి 

హరికథకుల కవిత్వాలేపీ దీనితో దీటు కావు. కాని పాతిక ముస్పయ్యేళ్ళ 



నుంచి దీనిపచారం జాలా తగ్గిపోయింది. దాకదికాంలకరింది. పడదోడవి | 

ల్యాలు నఎర్వుపేక తేరుండా చచుపుకొ ఆరం చేనుకోడాగికి. ఏఎిగా 
a ee భి వి ల వా వుంటాయి. నాకుఆంధా?నికి గురుం అదర అలతా లం హర రతర సూర 

వ టా 
చదివిన వెంకయ్య వాక రణం Neen న అం 

చదివి వ్యాకరణపులోటు ల రంన్నాసుగాని బాలదాంకరణం చదెచి వాదు. 
అలానే ఆటో ల జో ఇచ ఇ! కావ _ లో ణో జ ఛా శో 

ఎను తేలటులగు వండిచులడదుగా పనిణు లం టిచర్ అంగు యూ మూతాల మ లన 

Oe ఇదె జ్య ము ia] re] a ళో షో 

సొమషులఅదతు జాగర రకాన్ని చోదించణ చేదు నాలు ఒకతి? ఆంద మూదు 
ul Cr 

an కు అజో అ శి 

రోజుల కంది దీడిడోగం ఖర్చు లు దావారా me అమ కుం శాన యో 

~~ 

ప్త 
గొన తల కెకంందుు. అది రంగా బంగా రడాహాడంరింరు ఆసటు రాగపోతవ 

జనాలే me జ జీ > Re | Wat అంట్ శ ఉయి మంచిది. యారంగాబంగా వచ్చి పూర్వాపకాలవం దృుజకంమింబవారు 

వృధాగా తుదకు చికు.లతో చడతారిని జా “జం రంగుకి యివపిపటచే చెయ 
ఓ ణ్ 

జల్ల ఆ గ జో జలే ల అ ఆలో క" అల్లో నును. కనక వ కార వమునవసరం. పవరదబర్థల తాల చడరగా వుంటుం త 
జ స్ట జల అ వో అప్స్ ష్ MP ml జ లో జె ఇ” డని అనాదిగా అజటూతిష్ట వుంది. కనకనే జయచేపుండిరం పి పూయ్తాయ 

“క మపభ౨9ంఆన భవతి గీరస్య....క0 దార్శిడ్చైణ భవతివయితన్య” 
అన్నాడు. వాని పదకవిత్వంరో వుండే చ; డా 

గాని అసలువారివి కాపు. అందులోనూ. ర్యాగరాయావి మహాగాయకల 

కొంప తీసినవారు డాత్షీకాశొత్యు య. అదోంరదులు టఆయాదించన ప్చాషమవోరి 

డాలు వదనకద్పులు బహుస్వల్పంగానే పృంయోగించి త కట రమణ రం హాదు 

పాదిణులు వాటివి గణించరు. పద్యకపుల శిలను అదర (త్యాగరా 

యాదులుు యొందతో పున్నారు. శ్రహా నాగణూషణంగారి ఇంటి సంగీత 

సాహిత్య పరిపూద్దులెవరేనా పదకవుల జీవిత చరిత్ర (డ్రాస్టే దాగుంటుందని 

నాతల(పు. నారాయణదాసుగారు వై మరీ బాగాపుంటుంపతిగాని ఆయన 

నాకన్నా చాలా వృద్ధు. వీరేశలింగంగారు కవి జీవితాల్లో వీనిని అసలే 

స్పృశించక పోవడం యందుచేతో. భవతు. పృధక్చారానిక అవకాశం క్రిం 

చినట్లయింది. కనుక సంతోషిన్షాం. 
cr? 

వరా టా. 
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స్వదేశోద్యవమం (పారంభమైనాక మన ఆం|ధదేశంలోనే కాదు; 

యితర దేశాలలో కూడా కవులకు సన్మానాలు జరుగుతూవున్న సంగతి 
అందణజూ యొజింగిందె. ఆ సన్మాన సందర్భంలో ఆయా కవులకు కొన్ని 

బిరుదాలుకూడా యివ్వడం కొన్ని చోట్ల జరుగుతూ వుంది. ఆ దిరుదాలు 

పూర్వకాలంళోవుండే బిరుదాలసు అనుసరించే వుంటూ వున్నాయి గాని 

వాట్లను వ్యతిరేకించి మాతం వుండడంటలేదు. ఇట్టిస్థితిలో 6 వ అక్టోబరు 

1987 సం॥ ఆంధ వారపత్రికలో “కుక్క_లవల్ల లాభమేమిటి?” అనే 

శీర్షిక కింద కొన్నిమాటలు కుక్కులనుగూర్చి (వ్రాస్తూ ఆ వ్యాసకర్త బుద్ది 

పూర్ణకంగా కాదేమో? కాని కవులకవిత్వానికిన్ని కుక్కల అఅపులకున్నూ 

ఆసకృదావృ త్తిగా పోలికను వుపపాదిస్తూ జనరల్ గా కవుల నందజటణిని 

కుక్క_లనుచేసి వదలిపెట్టారు. “న దుఃఖం పంచభిస్పహొ” కనక సర్వసా 

మాన్యంగా వున్న వ్యాసకర్తగారి వుళ్లైభానికి యెవరుగాని విచారింపవలసి 
వుండనప్పుడు ఆ కుక్క_ల్లో వకకుక్క_ కలగంజేసుకొని యేవో రెండజ 
పులు అజవడం అనవసరమే అయినను అసలు నేను అరవజాతిలోవాళి 

కావడంచేత కొంచెం అజీచినందుక వ్యాసక_ర్హగారు నన్ను క్షమించవల 

సిందని పాంర్టిస్తాను. వ్యాసకర్తగారి వ్యాసంతోవున్న కొన్నిమాటలు 

మచ్చుచూపుతాను. 

(1) ఓీకుక్క_కు యేం దురద పుట్టిందో న మొదలు పెట్టింది 

కపిత౭ం౦. c 
(en) 

(2) అందులోనుంచి జంటకవివచ్చి అందుకుంది రెండోపాదం 

మటో కుక్క. 

(3) చివరపాదంలో పేరుతో సహా యుమాయించి కొట్టింది పద్య 

పాదాలన్నీ. 

(4) మతో శ్వానకవితల్లజు (డు బయలు డెరాండు తీర్పుదిద్దడానికి. 



802 కథలు. గాధలు 

bee అక్ చ haar జ్య > తు ఛ్ శే జా శు (1) ఆఅవభం౦ంగా అలమర రద కవిచద్వవారాపరయం. తి మందరేగా! 

పూరుకులటయ్యా ? వంచదన్శాాా లు, నవరత్నాలు ైూాబురెద్యానేంము, 

+ ణో ఈ గ న్న we ఈం నాట్స్ 

(6) ఆదికాదంచీ రోదితఃం పవరజానిరి పదవ ఆ ముర తతత 

ee సూరి లూ re అవి ఇ లీ or న నిష శ * జో 
a నో పంచారు WUT తా టం వీ దాం పై తగ శ మ ల గ చూ 

న ఖా అరై వా up గ్ వయ ఇ శ ఈ 

చాని3 మొదిలు పెట్టా సు. జాంసమంతా యూ మరల ఆటపునంం దదిచాంగోే 

ng ర ఇగ ఇ” జా జా శు యు 1 ఇ ట్లు గ్ జు వాల్స్ 
ఆవేనంగా నముందించిడంటత కె so తించించి, eu ఆాతించు 

a న 

wr ఖు 3 జో గా ఇ జ జో న ల 

నాలుగజుచెలాలుస్నూ వువాహారిలంచవులట భుందెగదా అంచన ఆవ ఆ ఘట్ 

పనికిరాదు. యీలా వాంియంం యతో పాఢర్యం అం చొాల్బర్యంతోే 

జ (సమా లలో ణి ప! భ్ గ్రా + ళ్ 

లోకానికి పదర్శించడానికి యేర్వట యూీవ్యానాన్ని పరిశీ ఎంచరింండా పికా 
or 

ప9వర్తకు లేమదనిప్యకటిండాతరో ౩? కొంచెం. విచాతించంలసి. వుంటుంటి- 
mt 

రాని వారుమాల9ం (ప్రతీవ్యాసాన్ని పరిశీలిస్తూ వుంటారా ? గషర్నజుంటు 

వల్ల చిక్కు_వచ్చే వ్యానాలే కొన్ని ముందు పిచురించి చిరివాత చిక్కు 

తేచ్చుకుంటూ వుండేవి పుంటూవులటాయికదా ః అందుచేత వారిది అడిగినా 

ప్రయోజనం లేదు. వ్యాసక్నర్త్పగారి పుద్రైశాన్ని గురించ మగలో మనం 

వొంత చర్చించుకునిచూదాం. 

శ్రీ. “విద్యావినయ సంపన్న బాాహ్మాజే గవిహా సిని 
శని చైవ క్యపాకెచ పందితా న్పమదర్శినః”" 

గ్ చ్ జ్ జో జ ణో అటో ర్ చ 7త వాక్యా ఎదిటి గోవునూ కుక్క._నూ వకీరీతిగా 

చూడడం దోషాపాదకం కాదని తేలడమే కాకుండా “పెళగా విజ్రానుల 

తాత్పర్య మెనట్ల కూడా కనవడుతూవుంది. కనక విజ్లాన్య(గసరులై న వ్యాస 

కర్తగారు కవులను కుక్క్లలుగా చితిరించివుంటారా ? బహుశః, ఆశ్లోక 
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తాత్సర్యం తక్కవ జంతువును కూడా యెక్కు_ వ జంతువుల తోపాటు 

సమ్మానించడ మే కనక, 

న్ శ్వాన కుక్కుట మార్జాల పోషకస్తు దినతగ9యము 

ఇహజన్మని శూద్రస్స్యా చ్చండాలః కోటిజన్మసు. 

అనేరకంతో చేరిన కుక్కలకు గొరవం కలిగించడమే వ్యానక_ర్థ 

గాది తాత్పర్య మనుకుం కే (ప్రస్తుత కాలానుగగణ్యంగా కూడా వుంటుందిగాని 

వ్యాసక_ర్తగారి కొన్ని వాక్యాలు దీనికిన్ని అనుకూలించడంలేను. (1) వీటి 

దుంపా తెగా. (2) ఏటితాడు తెగా వీటిని యెట్లా పుట్టించేండో 2 దేము(డు” 

ఇత్యాదివాక్యాలు వ్యాసక ర్రగారికి కుక్కలను గొప్పచేయాలనే తల6౬పున్న 

దనడానికి వప్పుకోవు. యో ఘట్టంలో కొన్ని వాక్యాలు కవుల కొంపలకే 

కాక గాయకుల కొంపలకు కూడా వ్యాసక_ర్తగారు ఆగ్గిదాశొల్సే వుడే 

శంతో వున్నట్టు కనపడతాయి. వకటి వుదాహరిస్తాను. 

(1) “జకసమయం సందర్భం లేకుండా ఒకయపరాగం. ఒకే 

మెడపట్లు, ఓఒకకు తవరినాంతోం; యంగా త్యాగయ్య మాదేశంలో పుట్టా 

డని గర్వం” 

కవులను గురించిన వాక్యాలకన్న్న ఈవాక్యం యీ వ్యాాసనక ర్రగారికి 

కొంత వు ధైేశం లోవల వున్నై సూదిస్తుంది. త్యాగయ్య పుట్టిన దేశం 

ఆజఐదేశం కనక ఆమాటనుబట్టి దక్షిణాదిగాయకులను తట్టాబాజీచేసే 

వుదేశంతో వ్యాసక_ర్హగారి లేఖిని (ప్రవర్తించించను కోవడానికి అవకాశం 

వుంది. మొత్తం వ్యాసక ర్రగారికి, కవులన్నా గాయకులన్నా బొత్తిగా పడ 

దని ఆయా వాక్యాలు చపుతూవున్నాయిగాని కొన్నిమాటలవల్ల రకర తున 

అంతో యింతో యీ రండిటెయందన్న్మూ (ప్రవేశం కలవారనికూడా తేలుతూ: 

వుంది. కవులకూ కుక్త లకున్నూ హోలిక చెప్పడానికి యింతవరకు నాకు ఆధా 

రం అంత పనికివచ్చేది కనపడలేదుగాని గాయకులకుమా(క్రం వకాయన 

చెప్పిన సంగతి క్షాపకం వస్తూవుంచి. దాన్ని వివరినాాను. భె రవిరాగమంటూ 

వకరాగం వుందికడా! ఆరాగం కుక్కల ధ్వనులనుబ్షే ఏర్పడ్డదని (శ్రీకృష్ణ 



దాన్ని తెలుపుతూ. వుంది. ఆరాగాన్ని పావని గాయవవలు పులడదు కనక 

యీ “బదోరీచాచరాయణ”  సంబంథాని ఫలు వ్యాసక దగాది రచన గొంచ 

సమర సియలగా. . 'తొనులద వ్యాసం ర సంసురాతం కామ అతవధానలనగా 
ఓ ఆది న సా 

గ సు జ ఇఇ తో ళ్ న స క ఇ + 

నున్నూ యిం గ్నీషు పధానంగానణూ్నూ ఆఅభాఎయంచినవాచుగా తోనారు. చం 

స్కతాం[భాయు చదివినవారికంకు యుంగసిను చదివినవారి రచన మయ 

వుగా పుంటుంచని వలువురంటారు. చారం ఇండ ము రం నలత. స వ్యాస 
ల్ సా ~ న ఖు వో 

క దగాతి రచనయ-.-దు6చే అలారిపషుల [భు ఎత ద్రవం re న ఇ ఆం ంగతిని 
స 

కాంసక ధభణాచె వివడినారు రన వమ నచింఇణది చదు. కనును ర్వ్క్తలను 
అం! 

ww క Rn =e ళా | యేశ్శినాడు వొకానొక సంనస్రానంతో డివాదిజేగారి యింటివ 

ఫ్రై 
(an Wy 

చేశారు. ఆసమయంతో అక్కడ ఓక పుచోంని మంచి వొడాలరచాం౩ 

కల వా+డు, అంతో యింతో కపిత్వుంచెసప్పేవాండు, హోము పాంయంగా 
సో 

మూటాచేవా;డు,ది వానుగారితో జాగా చనువనా వాండు కామన్ న్ రే 
యాయగు వచ్చిన కవిశభావుణిని ో*దయచేయండి కరపిళనకలగాయడూ 1 

అని సగౌరవంగా  ఆహ్వానింజటవ్వటికి దెవాన్జీగాయ నిలువునా సిరయి 
జ 

బోయి. "“సదిలే : ?ర్చుకున్నావు, నికు సమయా సమయాలుగాచు, యెవరి 

నేమూట అనాలో యెడరిని తిమాట గఇరాడదో అనె ఒదినిలనగాని 

బొత్తిగా తెలియదు, యొల్లప్పుడూ వొక పేపహోన్యం దిష్కుమాదినహోాస్యల” 

జూం తూ చీవాట్లు పెట్టడానికి ఆరంభించేటప్బటికి, ఆ తాచేడారు లేశమూ 

జంకక....“యేమిట్ ? నారాతలియకపోవదింమీరా ? వినండి. వారపు 

రాజులం "వేలకు వేలు వెచ్చించి యను గలను కొని వాట్ల సాక కకం వేలరు 

రు ఇ మి ey అ ml కా గ తే నం క్ ౭ వాట్స్ "వేలు శ్చ పెకేవ రు. ఇప్పుడో ? వున్న అము గు అను ఆమ్మ వేయని ము 

నీ కాకుండా వేలకువేలు ఖర్చుపెట్టి రకరకాలు కుక్కలను కొని వాట్ల వ్ 

కు వేలకువేలు ఖర్చుచేసూ వున్నారు. .ఆ కాలంతో నమతుద న తవలను 

అఆష్టదిగ్నజాలని వాడడం గౌరవంగా వుండేది. యూ దొలంలోనో? బత చంక! 
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గౌరవంలేదు. రాజానువు కోధర్మః కాంబట్టి కవి శునకపదమే బాగుంటుందో? 
మరోవదంబాగుంటుందో చూడంి”డని వుపన్యసించడానికి మొవలుపెప్టై 
టప్పటికి దివాన్ జీగారు “పక్కున” కడుపు పగిలేటట్టు నవ్వారంటః కవిగారు 

కూడాఆయన సమయోచితజ్జత్వానికి 'మెచ్చుకున్నారంట: యూ యితిహానాన్నిి 

బట్టి చూస్తే వ్యాసక _ర్తగారి రచన సమర్థ నీయంగా తోస్తుండి. యింకా 

లోతుకు పోయి విచారిస్తే... “నానృషిః కురుతే కావ్యమ్” అని వుండ 

ఉంచేత కవులు బుష్యంళ సంభూతులని కేలుతుంది. ఆబుషి సంఘానికి 

(పధానభూతు(డై న “శాొనకుండుి? శునకావత్య-ం అగునో ? కాండోగాని ఆ 

కేరులో ఆ అర్హం యిమిడిమాత9”ం వుంచి.' దాన్నిబట్టి ఆబుు ష్ని తండ్రిపేరు 

శునక శబ్రంకాకతీరడు యిదిన్నీ ళన శ్ళే ఫ-ళు నఃపుచ్చ-ళునోలా ంగూఅపదాలతో 

చవ్యవహరింపంణడే జబుహులు వేదకాలంతోనే వున్నట్టు వేద మె (పమాణంగా 

కనపడుతుంది. యీ శబ్దాలు సాధించడానికే ““శేఫ పుచ్చలాంగూలేషు 

శున్మ”” అంటూ పాణిన్యాచార్యుల వారు వకసూతాన్ని నిర్మించి వున్నారు. 

యీ కాలంలో క్రమంగా బుషికులజులై న బా9హ్మ్మణుల గౌరవం తగ్గిన క్షై 

పూర్వకాలంలో మయుషులంతగా గౌరవించిన శునకగొరవం కూడా తెగి 

పోయిందని వ్యాసక_ర్తగారు ఆలోచించి మళ్ళా వాజణ్ల గౌరవం వాట్లకు 

నిలిపే వుదై శంతో. రచన సాగించి వుంటారేమో? మొత్తం యివన్నీ 

వృక్చేకులు, అన్య బుద్ది ఆప్రత్యక్షంకదా : యిప్పటి వాళ్ళ కవిత్వం బొత్తిగా 

నచ్చక వ్యాసక_్తగారు వారి యేవగింపును యీద్వారాగా వెలిపుచ్చినట్లు 
తోస్తుంది. గాన విషయం కూడా డిటోగానే తోస్తుంది. అయితే వారి అభి 

(పాయం యిదే కాదేమో? కాదని వారు చెపితే మాతం వచ్చేసువాసన 

ఆంగుతుందా ? ఆంగదు. అయితే సర్వజన సాధారణంగా ఆపహ్హాదానికి 

యేర్పడ్డ సంగిత సాహిత్యాలమీంద వ్యాసక్నర్తగారికీద్వేషాని క్కారణ 
మేమో? అదిస్నీ విచారణీయమే. డానికి సమాధానం కనపడుతుంది, యేమి 

టంపే ఆ విద్యలను అ 'ద్వేషించడంలెదు. (పస్తుతం ఆవిద్యలను (పక 

టించేవారి (ప్రజ్ఞాలోపాన్ని ద్వెషిస్తున్నారంపే సరిపోతుందిగా £ ఆ. సరి 

బోతుంది. కాని ఆయన తరఫున మనమా? జవాబు చెప్పడం. ఆయనే 
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లో ఓ నలత అని జాట్లు ఇ జ్ 
గ జో అన ఆ జ్య 

rt: జ నత * బూ స తక be ఓ ఆరాలు. మౌ రరా చెప్పురు wen ష్స్ యం రంలో + 

ంర్రై ఓ తే క నీ శ p న | 

న. 

రంటారా ౩ యీ కాలంలో కప్పులకున్న గౌచవ మించే కాంటోలు ననకోవ 

ఎ. వ్యాసకర్షగారి వ్యాసాన్ని పలుపువు రొవులు చవెఏి పుంబారుకడా; 

వా చెనరున్నూ ర్క్కు_దుమనక వూచయపరుం పే మీడే దీన్ని రచవచదం యం 

దుకు ? ఆనే (మశ్నురు జవాబు బెపుడం నామఃంవద వుంటుంది. జవాబు. 

కేముంది ? యెవరు దీన్ని కదిపితే ఆవశ వారిచే ఇస్తుంది. తగినంత 
గాల్స్ 

్రడ్రైకం త అకహోయిగా వ్యాస ౩ంక్ర్తగాఠిం రదులం పే దరమా ము గాన్టాం అన్నంత 

వరకు దొంగాడి డదేదుచో పటిణా సొరఠరం తెలఅనయానడు. పయిగా య గ 
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రనవదుతూ వునుటు విసాషనుసపుతుంది. ఆతా సక ప అ క క న! 
వ! Cah sy 

ఫా 

శు గాది ఆపంగతిని బయట "పెట్టదం యుొుంయవో ? నార గొ 

అంచ నిచంగా కనపడుతూవున్న కవుల స; ప గ 3 ty [ క i ఓ 

చ్పునా, లేదా? జరిగే సన్మానాలను తగినంత యత్నండేసి ఆణవుచేయ 

రుచ్చునుగాని దిక్కుమాలిన కుర ర్క_లతో సామ్యం చెప్పడం యందు కోసిజెరాః 

కొందకలు యెక్క వ (పౌఢంగా మాట్లాడ డానిగ్ "వందల బుట్టి తుది. 

““-పఎంకాయ పిచ్చికెందిా” చేయడమున్నూ లో అ Bae os, ఇది 

ఆ తెగలోశే చేరుతుందేమో ? కౌందటు భతృపదారాటుగావుందే మెంతి 

కాయ పూట తోటిస్నే మెంతి సవుగుతోటి టిని భూయ జడార్దాలను పోరి 

మాట్లాడం కలదు. ఆలాగే బుక్క_ల ఆఅిపుతో కవుల కవిత్వా లకు 

చుట్టరికం కల్పిపున్నారేమో + వార్టసరర్త దణారు. యచేనా యో వ్యాస 

[వాయడం కపులని తిట్టడానికి తప్పు కుర్య గ్రాలని తిట్రడాఎకం వనబడతం 

చేదు. చూడండీ! యీ "వాక్యాన్ని... 

““ఎప్పటినుంచో ఉన్న వాల్టో పండితుక్ణ్ర్ అనిర్భడ వృుంచాంగానేనా 2 

మీ ఆటలు సాగడం ఆంటూ మిఠాయినుకాణం పొయితోనులచి దూకింది 

మతోకుక్క_" 

యీ వాక్యం పండిత కవులమీ(ద వ్యాసనక ర్హగారికి వున్న కోపాన్ని 
పూర్తిగా వెల్లడిస్తూ వుంది. 
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“ఇంతలో మొరుగుడు శాహ్రంలో మర్యం తెలిసిన మతో శాసన 

కవి తల్లజుడు”” అనే వాక్యం చెప్పనే అక్కరలేదు. వెనక శ్రీనాథుడు 
గారు కొండవీటిలో యెక్క_డపడిశే అక్కడే కవిత్వం చెప్పేవాళ్లు బయలు 
చేరడం చూచి వక గాడిదను వుదైేశించి _--కొండవీటిలో గాడిద: నీవు 

నున్ గవివి గావుగదా ? అంటూ ఒక “మాలగా వక పద్యాన్ని చెప్పినట్టు 

శునడం. అయితె ఆయన లోకో _త్తరు(డై న కవి కనక ఆయన దృష్టికి 

సామాన్యులు నచ్చక ఆలా చెప్పినా కొంత సమర్షనియం కావచ్చు. మన 

చ్యాసక _ర్తగారు ఆలాటి మహాకవి అని తోంచడంలేదు. ఆంతటి మహాకవి 
కాదు కొంతటిక వేనా అయివుంచే....“తపోచిహ్నాలు”” ఆని వాగియటం 
కటస్ట్థించదనుకుంటాను. వ్యావహారికభాషలో యెలా వాస్తే రమేమంటారా? 

వ్యావహారిక భాషతోనేనా యిలాటి లోపాలు సహ్మోాలు కావ్య. వాది 

౭అవాబు చూస్తే నేకాని యీ వ్యాసం వారెందుకు వాిసిందీ తేలదు. జనర 

లుగా (వ్రాసిన మాట మాత్రం సత్యం. యెవరుగాని దీన్ని __ోకాలినిపోయే 

దాన్ని నెత్తినిరుద్ధుకో” వలసి మాత్రం లేదుగాని మొత్తం కవులందరూ 

కలిగించుకోవలసినంత అనాలోచన లేదా * తొందరపాటు దీనిలో కనఎడు 

తూంది. కవుల తరువాత గాయకులకున్నూ వారి తర్వాత సన్యాసులకున్నూ 

కలిగించుకోవలసిన (ప్రస క్తి దీనిలోవుంది. యెవరిక్కావాలి ? తీరి కూర్చు 

న్నవాళ్ఞి కనక తోంచీ తోంచని యా మాటలు రెండూ నేను వా౨శాను 

గాని యితరులు కలగంజేసుకోరు. ఆలా ఆఅనడానికిన్నీ వల్ల కా దు. వెనక 

““ఆంధికవుల అపరాధాలు” అంటూ బయలుదేరితే ఊరుకున్నా రా 2 

యొంతవఆణకు చేయాలో అంతవజకున్నూూ చేళారుగదా ? యీ వ్యాసకర్త 
శారు యేదో వక విధమైన కవిత్వం లోకాన్ని వుద్దరిస్తుందనే నమ్మకం 

కలవారుగా వాచి వ్యానాంత మందలి యూ కింది వాక్యంవల్ల తేలుతుంది. 

దాన్ని వుదాహరించి రెండు మాటలు (వాసి ముగిస్తాను. 

“కుక్కలు మొరుగుతూనే వుంటాయి, ఏనుగులు పోతూనే 

వుంటాయి. అని దాని అభిపాాయం. ఇదే పికృతి విరుద్దం అయిన కవిత్వ 

మంకు ? జలా ౦టి కవిత్వమే మన హిందూదేశం ఇంత సీచస్థితిలో వుంఢ 

39 

చడానికి కారణ ౨. 
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యీ వాక్యం ఆయన యేలాటి కవిత్వాన్ని మనసులో పెట్టుకొని 

వాిళారో ? చద్దిన గోచరించకపోయినా ఆయనకి యేమాదిరి కవిత్వ 

మందో ఆదరాకిశయం సుంచనిమాతం తెలుపుతుంది. దీన్నిబట్టి కపిచాం 

ధవులని తేలుతుంది. ఆలాటి కవిత్వాన్ని యిప్పటి కవృలలో వకరు కాక 

పోతే మరివకరేనా చెప్పకపోవడంచేత పట్టరానికోపం వచ్చి కవులందటి 

నిన్నీ కుక్క.లుగా చేసి కృత కృత్యువై నట్టున్నూ పతికవారు దిని తత్వాన్ని 

అశిద్దవల్ల పరిశీలించక లోకానికి ఆందించినట్టుస్నూ నాకు తోస్తుంది. 
యీ విషయం అంత ఆత్యావశ్యకమే ఆయితే వ్యాసకర్తగారు స్వయం 

గానే పికటించుకొనేవారు. అలా ప్రకటించుకోతిగ్గ దీన్ని పతక వారు 

“పీక్షి స్తే కొంత బాగుండేదేమోనని నేననుకున్నాను. యీ వ్యాసకర్తగారు 
తమ “పేరును వుడాహరించే వున్నారుగాని అల్లా వుదాహరించినా “ఫలానా” 

అని నాకు గోచరించలేదు. కాని సుపిసిద్ధుళై వమంటారన్నదీ మాతిం 

నిర్వివాదాంశం. యీవ్వ్యాసం వపాయడంలో వారికివున్న ఆంకరంగాభి 

పాగీయం యెట్టిదో తెలిపితే సంతోషం, లేదా అంతకంటే సంతోషం. 

యెంత సవిమర్శంగా దీన్ని చదివిచూచినా యిది కుక్కలడే సంబంధిం 
చిన వ్యాసంగా మాతం నాకు తో(చడంతరేదు. కుక్కలు అమాదిరిగా 

మొరగడాన్నిగూర్చి లోకానికి తెలపవలసినలత ఆవశ్యకత వుంటుందని 

తోంచదు. అది సర్వసామాన్యమైన విషయం. వ్యాసమన్నషప్పుడు అందలో 
యేదో కొత్త విషయం వుండి అది తాను మాతిమే కనిపెట్రిందయితే 
“ఏకస్స్వాదున భుంజీత”” అనే న్యాయాన్ని బట్టి యితరులకు కూడా 
ఆ మహా రహస్యాన్ని బోధించే తలంపుతో పతక కెక్కించవలసి 

వుంటుంది. అట్టి రహస్యం దివిలో పంపే వ్యాసకర్తగారు తెలుపుతా 

రని తలుస్తాను, 



కవులుభికాటకులతేనా? 

కవులు భికొటకులేనా ? అని ప్రశ్ని స్తే జవాబు చెప్పడం కష్టం. 

“భిక్షాటకులే”” అందామా ౩ అప్పుడు 'కొంత చిక్కు వుంది. కారు 

అంటే కొంత చిక్కుంది. కొంత నేపు “భికెటకులే” అని జవాబిచ్చి 

చూదాం. దీనికి కొన్ని ఆధారాలు కనపడుతూ వున్నాయి. “మాంతు భికా 

టనమ్”” అన్నాండు కాళిదాసు. భోజరాజును స్తుతిస్తూ చెప్పిన శ్లోకంలో 

చిట్టచివరది _పెవాక్యం శివుణ్ణి ఆశయించిన గంగ, చం(దు(డు, వాసుకి, 

సర్వజ్ఞ త్వం,అధిశ్వరత్వం, భఖితాటనం వగైరాలలో నిన్ను అధీశ్యరత్వ, సర్వ 

జ్ఞత్వాలుబొందినవనిస్నీ తుట్టకుదనున్న “భికొటనం” నన్ను (కాళిదాసున్సి ఆశ 

యించిందనిన్నీ కాళిదాసు స్వయంగా వొప్పుకుంటూ వున్నాండు. శ్లోకంలో 

వున్న తక్కిన అంశాలు మనకు (ప్రస్తుతాలు కావు కనక వ్యాఖ్యానంతో 
పనిలేదు. యెవరేనా ఆశ్రయించి జీపంచేవాళ్ళు ఆశియపదార్థం అంత 

రి స్తే నఖముఖాలా చెదిరిపోయి మతొక ఆశయాన్ని చూచుకోవడం 

లోకంలో వుంది. కనక పిస్తుతం కాళిదాసు ఆ రీతిని చమత్కరించాడు 

శ్రినాధు(డు_ 

““కస్తూరికా భికెైదానము సేయరాి” అని తెలుంగురాయలను- 

“సాంపషరాయని తెలుంగాదీశ : అని సంబోధిస్తూ యా చించా డు, 

ఆ కస్తూరి తన భార్యగాని, కోడలుగాని, కూ6తురుగాని ప్రసవి సేవుపయోగ 

పజచడాని కేమో? అంపే అందుకుగాదు యిందుకే అని ఆ వద్యంలోనే 

వ్యాఖ్యానించాడు. 

"“దా? క్షెరామపురీవిహపిరవరగంధర్వాప్పరోథామిని 

వక్షోజద్యయ కుంభికుంభముల పె వాసించు నవ్వాసనల్”” 

యిక్కడ యా (పభువెవ్వరో కొంత విచారి స్తై కాగుంటుంది. 

““రంభగూడెల దెలుంగురాయ రాహుత్తుండు 

కసూదికేరాజు. బినుతింతు*” 



అనే సీసచరణంతో తుఏతువి సమయముతో కడ రింజంబదవా (డీ 

మహారాడే. యితని కండి9పరుతో పున్న గాగమం షే రా 

రామచంవి పురం సమిపఎతో వృంది. కొమరగిరి, రాజోలు, వపమపరల= 

పోలవరం న పూర్వం రాజ్యమేలిన రాజులపర్తలో పుట్రిన 

వూ. యుండు తలో కొన్ని చాక ఆసక ( 

దులు వున్నాం. 

చ ఛ్ అద్ శ ॥ వా ఇ అలి, ళ్ “పోలయవమా :”” అంటూ పద్యాలు కొన్ని ను మచ్చుతూ 

గ ఎ జ అతి ఖా ఇ ల A _ బో అశ 

వున్నాయి. వేముభూవాలుని య. పోలయ్య. ఆయన ఎర ఇష 

శశ 

సహోలమదచటల పిన్ను చం (4 iment, 5S రిలో బిరాకోగేత గాంమం 

తదను? యైన రలధా సంధోగాన్ని చూరగొన్న శృంగార రనారాధవనండు 

పాలించిన భూధాగానికి రాజధానిగా వుంచేసట్న్నంసేచెదో చారితచా ఏడ్లాలల 

ద్వారా తెలుసు వోనవా లి. సంత కివులల్ రాళడదామ”” థివాటకరథ 

డుగా రుజువై నవే తెలుంగు తివులలో శ్రీనాథ 

రుజూభై నది. ఆయితే కాళిదాను ఖివాట కత్వాని సక 

చాలా వార కనబడుతూపుంది. బాగా పరికలి స్థ 

సమర్చించడానికి _పెస్ చూపిన వదంపొడాలు వనిచెయపు. ఆయీ పదాపొ 
జ 

దాలు (శ్రీనాథుని నిరాఘాటప9వ రగాన్ని సమర్రించడానికి దూత9మే పుసక 
రిసాయి, ఆంతకంకు “కెలా లాసెగరి వలె మైలారువిభుచేనె విన చెచ్చు 

మేురాజు తీర్చుంగలండు "ఆయా చరణం వివాటరలాగని, సముల్రించిడాణకి 

కొంచం తోడ్పడుతుంది. 

“చిన్న ముష్టీ, పెదముష్నీ”' అనే భేదం చప్ప యానా చేయి 
చ న. చ్ 

చాంచడం ఖవివాటనం కిలదచె ఒస్తుందికదడా } నిరాభూటత్తా నిం “డర గా 

రాముకవి*"” ముందర య్ (్రీనాధు.డూ చాల6డు. bn ఉరసహూాగం 

ఆంతరించడాన్ని గూర్చి పరంపరగా వినేయితిహాోసం ( ఎవ్రాషు పురప్ప;గోట 

పెద్దమ్మ కిల్రైట కవివరేణ్యుల కోపకలనంగా దె, (శ్రవణా. చూ.) విశ్వా 

స్యమే ఆయితే, తురగా రామకవిగారి పభుత్వం ముందు డఢ్రీనాథుడి 

పభుత్వం శతాంశమూ కాదు. రామకవిగారు తఆజచు దేశాటకు౭ నా 



కవులుభికొటకు లేనా? 0 
కనాన నానా 

అసలు నివాసం తునిగాని ఆ పా9ంతంలో వుండే యేదో పళ్లెటూరుగాని 
కావాలి. అప్పటి సంస్థానాలలో రామకవిగారికి “వర్షాశనాలు” వున్నాయి. 

వర్ణానికి ఒక్క_సారి వచ్చేఏర్పాటుతోవుంటాయి కనకఆపేరు ఆమామూళ్ళకు 
సార్దకం. రామకవిగారు వార్షికానికి వచ్చి పదో అయిదో రోజులు రాజు 

గారి కోరికమీ(6ద వుండి వర్షాశనం పుచ్చుకొని వెళ్ళి మళ్ళా స్వల్పకాలం 

లోనే వచ్చి దివాణంలోకి కబురుచేసి నిట్టున్నూ రాజుగారు దర్శనమివ్వక 
అనాదరించినట్టున్నూూ దానిమీద . వెంటనే మసిబొగ్గు తో కోటద్వారం 

గోడమీ6దో తల్పుమీ.దో (పద్యమంతా పిమ్మట వా?సాను. వుత్తరార్థం 

మాతం యిక్కడ వుటంకిస్తాను) “పెద్దమ్మ నాట్యవమాడెను, దిద్ది మ్ముని. 

వత్సవాయి తిమ్మని యింటన్. 

అని వాిస్తూవుండ(గా రాజుగారికి తెలిసి సగంసగం స్నానంచేస్తూ 

వున్న తడిబట్టతోనే వచ్చి శాంతింప జేసి, 

“మహాత్మా । తాము మొన్న నేకదా దయచేసి వా ర్షికం పుచ్చుకొని. 

వెళ్ళి వున్నారు, మళ్ళా సంవత్సరానికి. గాని దయచేనే ఆచారంబేదని 

నేను తమ రాకను నమ్మకపోవడంవల్ల తమకాగహం కల్లించినందుకు 
క్షమించి శాపాన్ని మళ్ళించవలసింది.” 

అని బతిమాలి వారు వచ్చిన పని ఆంతగాని కెంతగాని సమంజస: 

మనది కాకపోయినప్పంటికీ నెరవేర్చేటప్పటికి రామకవిగారికి మోమోటం 

కలిగి అఆద్దిర ! (శ్రీ భూనీళలు ముద్దియలా హరికి గలరు ముగురమ్మ- 
లలో “బెద్దమ్మ నాట్యమా డెను.” 

అని సవరించి అంతతో వూరుకోక తన మొదటి శాపం ఫోర్సు పూర్తిగా 

యింత మాతింతో శాంతించదనీ యెటు(గును కనక ఆది, “సీ నాయడు 

గాదు సీ మనుమని నాడు అమలు జరుగు” నని చెప్పినటున్నూూ చెప్పు 

కుంటారు. యీ మనుమని నాండు, అని వున్న పద్యం కూడా 

యెప్పుడో వినే వున్నాను కాని అది యిపుడు సరిగా నోటికి వచ్చిందికాదు. 
ఆయన వాక్ళుద్రి యెట్టిదో కాని అదేప్రకారం ఆరాజుగారి మనుమనిరోజులు 

కొంతవరకు బాగా జరిగి తుట్టతుది రోజుల్లో చాక్కొ_క్క_ ముఠా చొప్పున 



పల కథలు _..గాథ లు 

అమ్మకానికి ఆరంభమై నట్లు స్తూ ఆయన ; రూరతి పిమ్మట క ముగ్గురూ 

చాలవజకు అనప్పిండి విసన్నగారి దివానొగిరీ రోజులలో ఛ_్తగారు 

పా9రంభించిన వికరయ యొ పారాన్ని పూ ర్ల _ర్రిజళారనిన్ని హపవంకోపవడం, 

ఆఅనప్పిండివారు (ద్రావిడ జాగిహ్ముణులు. కోనసమ నివాసులు. 

ఆయీ యింటివారి “సిలు డోనసీమలో అనాతవరంలో కాంటోలునము యిప్ప 

టికీ వున్నారని వినడం. యెవరో చాక ఇస్తు రాలు 

ష్ “అనప్పిండి ప బట్రత ల, మావాతిచ్ బటతతొ” 
గ 

wee లోగో సై తట చెప్పుకుంటారు అద బ్లవంతుల లో 

యీాయన్ని బర్కొ_ నడం ఆ రోజుల్లో విశేషించి పుంచేదని _పె తోచే 
వల్ల అ ర 

3 

“అనప్పిండివిస్పా న? చుసా"? ఇంటూ వొర ఎద్రవండకం 

భ(ట్రా జెవరో చెప్పినట్లు వినికిడి. [కియలోమాట రామవవిగాది వాక్కు 
రెండో థీమకవిగారి వాక్కే. “నానృషిః కురుతేవావ్యుం”” అనే అభి 
చున్ ర్ రామక విగారిపట్ల సమన్వయించినట్లు యేనన్నయ తిర నాదు 

లకుగాని సమన్యయించదు. 

“ఉంగుటూరిళ్ళ రాకాను లుండవచ్చు”” 

అనే పద్యిపాదానికి సంబంధించిన యితిహిసంలకూడా రాముకవి 

మహర్షులలో పరిగణింపతగ్గవాండు గాని కవిమ్మాతిందుకాండని చెప్పురుంది. 

ఆయీ రాకాసుల పద్యలలోవున్న శాపానికి యేకొంచెమో ఆఅపరాథం ఆవలి 

వారి (తల్లాపిగడవాచ్చు వల్ల కనబడుతుంది. పెద్రాపురం విషయంలో 

అట్టి అపరాధం లేశమూ వున్నట్టు లేదు. రామకవిగారు వార్షికోం పుచ్చుకు 

వెళ్ళి మళ్ళా వెంటనే (నెలకో రెండు నెలలకో అన్నమాట) రావడానికి 

చెప్పుకొనే మాటలు విమర్శించడానికి ఆర్హాంగా వుండవు. ఉడార హృద 
యులకు బొ_త్తిగా రుచించవు కూడాను. అయినా పిధానాంశ్యమెనళాపొనికీ 

వార్టుకరా లం కైెగా వుండడంవల్ల వుదాహరిసాను. రామకవిగారి కి వేశ్యా 

సంపర్కం వున్నట్టు-- 



(40 కవుణుధికిటకులేసా? 3139 

(CD భూతలమందు ధాతకు నపూజ్యత గలను. 

(2) చూడంగ నల్పుగాని వరిళోభిత దిన్యకుఠంగనాఖి. 

(3) పెండెలనాగి చెక్కులను పెద్దికటిస్థలి గంగిగుబ్బ చన్లొండల 

అనే పద్యాలు (ధువపరుసాయి. యీ మూగురు సానులలో నొకదాని 

నివాసం తుని, ఆపెనేమో బంధువుఎ “*నీవేమో నేనమ్మాతురగారావు 
కవిగారి సానినని విజ్జపింగుతావు ; సీకేమేనా పాయకరావుపేంట నేలువులు 

కప్పివున్నారా ళా (పాయకరావుపేట తుసికి మెలులో వుంటుంది. ఆకాలంలో 

నేలువులకు (ప్రసిద్ది లేకపోతే పెద్దాపురం మహారాజావారి కై జారుపిడిమీ(ద 

వుండే రత్నాలు తెచ్చి నీ సవరపు కొసప్పెమీ(డ తాపడం చేయించారా ఇ” 

ఆని యె త్తిపొడిచే టప్పటికి ఆ ఆఅనాత్యజారాలు (ప్రియులకి, ఆ రత్నాలు 

తెస్తావా ? చస్తావా *? అని పట్టుపట్టి కూర్చుండేటప్పటికీ రామకవిగారు 
తప్పని విధిచేత వాదర్ధికం తచ్చుకున్న అచిరకాలంతోనే, పెద్దాపురం వెళ్ళ 

వలసి వచ్చిందని చెప్పుకుంటారు. కె జారులో వుండే మాణిక్యాలు వూడ 

దచియించి కవిగారికి సమర్చించడంచేతనే మనమడి తరందా.(6కె రాజ్యం 

ఆగినట్టున్నూ చెప్పుకుంటారు. ఆయా శాసపరిదానానికి హేతువు అంత 

గాని కొంతగాని సరిగా కనపడదు. దీనికే కాదు, పౌరాణిక శాపాలలో 

కూడా నూటికి తొంభై వంతులు యీలాగే వుంటాము. యోమాదిరి యాద 

కులను మనం  ఖథికెటకులుగా విశ్వసించడం యేలాగ ? యిస్తే పుచ్చు 

కోవడమూ యివ్యకపోతే చక్కాపోవడమూ “భిక్షుకుల” లక్షణం. (ఆవ 

మానం ప్పరస్టృత్యవమానం కృతాషాతు సృృష్టతః చూ.) 

ఆదిన్నీ కాక యేదో “నిజడార సుతోవర పోషణార్ధ్థం” బియ్యమో, 

వడా, జొన్నలో ? ఆధవా రొక్క మో ౩? అయితే భఖికైటనంగా భావించ 

డానికి అవకాశం వుంటుంది, గాని నా నానికి పూయడానికి కస్తూరి కావాలి, 

నా సాని సవరపు కొప్పెలో చెక్కి_ంచడానికి రత్నాలు (ఆ రత్నాలుకూడా 

ఆతలాయిదా గా యిస్తే వల్లకాదు) కు కె జారుపిడిలో వున్నవి కావాలి, అనే 

ఇకాటనం భిక్షాటన మవుకుందా? “నమ్మిన నమ్మకున్న నది నా వశమా? 
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అన వ అట ఇ —— ఖీ టే. అరా బు 
ఆనా చు న పు జం“ స్ట విన్నమాటలు (ఆ ఈం? దధంరు చావా ముండ 

అకు డశులూవుండపు. 

[క్రియల మూట తూర వ న్ q ఖే | tj గే [| [1 శే శ్రే th cl {i గ బ్ శ్ర G 
అల్ స 

తోనే కాదు, తానం రత రూడా ఆంతటి తణీరాత ఇం ళు స్ 

లి లోల యాడ 
ణో అణాల చ్: అ 32 శో %* «4 

పరందదుళడు రేడడే తోగుంది. అతవి ధారలోచే వొక విధమెన “చె శ్రి 
PIE | ee Ces 

హైం” ర నవపతుతముంది. చూడండి. 

ఉ॥ రాతిరి దము వస్తుం హయరచ్నము పెం తపం!దో యాచక 

వాతము మ నర్శ్జబచి వా గ ణో పరు (a భాగం కొంత డొదకం తేదు. 

శ నో ww ఇ అనే 

ఉన్నదావతో వొంత ఆఅసభా-మూసపటచే పృుటంకంచదేచ్చు.... RR. మ_స్తిరంచిం 

చెప్పెదున్ 1 

కష్పులు వ కాదు కొందజే) మచగచపుచదులలాాఎ చేళం తిరిగి 

వసూలు చేసవాచేయో ఇ అనిపిస్తుంది. నిగ అ 

డంచేత వారిక్ ఆ విధంగా త! కోడాలి. తురగా రామకవి ఆయా 

దతులలో నెంబర్వన్. ఇంనివి లోకంలో ౩కు_.కి చాటువులు పవదివంససే 

ఎమ్కుువ చిక్క_వు. కాని మహాగ%ంథాలు రచించిన నన్నయాదుంతోపాటు 
భాషా పిపంచంతో యితినికి సరు వుంది. ఇల చెంతివాంతో ఇప్పడావిక్ 

వశంకాదు. ఇంతవజకు [వాసిన చర్చవల్ల కవుయి, “భివాటకులు"” దార 

తేలుతుంది. హూరరే వినయార్హ “మూంతు విదానము 

అని అనివుంటా.డు. కవులుభితాిటక తరగతికి చెంచివవాడ అయితే. 

“ఎదురై నచోం దన మద కరీంచము డిగ్గి 

'రేలూంత యొసగి యెకి కరర కానియె” 

ఇట్ల గౌరవం జరగడం అసంభవం కదా మంతిద్వ్చాంలో తోహాయి 

కారీగా అనుభవించే ఐశ్వర్యం యెక్కువగా వుంటే పుంటుంది. పెకి కవి 

కున్న, గౌరవం, మంత్రులకు వుండదు. మంతి నపుకర్హ తరగ తివాందు. 

కపి యే తఆరగతివాండూ కాడు. యెంత ఐశ్వర్యం అనుభవించినా మంత్రికి 
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ఆ గ్ల ప్పా అనే సంబోధన. కవిని ఆలా యేకవచనంతో యేమహారాజు 
కెలునాండు, పె౭గా __ 

అం త 

1. ఎదురై నచోం దన మదకఠీందిము డిగ్గి కేలూ6త యొసంగి 
యొక్కింంచుకుంటాడు. 2. పృరమెగం బల్లకి తనకేల౭బట్టి యెత్తుతా-కు. 

యింకోటి. మంతి రాజుకు ననుస్క రించాలి. కవికో రాజే నమస్క 

చించాలి. కవులలో రెండు తరగతు లుండడం యొబజుంగుదురు గదా 

(1) కేవల కవులూ, (2) విద్వత్మవులు అనే యీ రెండు తెగ 

లలో సంస్కృృతకవులు సర్వులూ విద్వత్క-వులే. శాస్త జ్ఞానంతో మిళిత 
మయమైన సాహిత్యం వుంకేనే తప్ప సంస్కృతంలో వొక్క ఆనుష్టుప్పు మైతం 

నడవదు. తెలు.లగో ఆలాటిది కాదు. మాతృభాష వుగ్గుబా లతో పితీవా(డికీ 

వచ్చివుంటుంది, దానితో... శుద్ద సురన్నది రుుదరూపమె అని పారం 

ఛినా(డు. తేలిన సారాంశం, తెలుగులోనే కాని కేవల కవీ...విద్వ 

త్క_పీ అనే భేదం నంస్కృతంలో పాటింపవలసి వుండదు. వెలివేసినట్టు 

చపూర్వులు కేవల కవులను కేటాయించి. “కేవల కవయన్తు కేవలం కప 

యః” అన్నారు. ఆఅంకు అన్నారు గాక యీ కాలంలో-.న ౦ ఘే శ ద్ర 8 

ఇది ఏిషయాంతరం. కవులు భికొటకులుగా స్టూలదృష్టికి గోచరిం 

చినా భిక్షొటకులు కారనే మనం తెలుసుకోవాలి. _పైంగా రాజులను (రాజ్య 

మదమత్తులన్ఫుభికొటకులుగా. చేసినట్టు వేములవాడ భీమకవిగారి చరిత్ర 

“మూషిసూవుంది. 
లాల 

“'రాజకళింగగంయగాజు భిక్షకు డౌటి కవివరేణ్యుల కోప కలన. 

గా దె? ....క రుణగట్లిన యిట్లు బంగారమొను కరుణ దప్పిన నడపియోౌగడి మ 

లోన బిహ్మకొడుకె న గవులకు భయము(జెందు”” (శఎవణృా ఆయీ 

[సందర్భాన్ని రుజువు చేసిన కవులు పూర్వులతో చాలామంది వున్నారు. 

కాని యిటీవలివారిలో పిండి(సపోలికవిని చెప్పవలసి వుంటుంది. 

ఈయన పెద్ద విద్వత్కవి కాకపోయినా నిగహానుగ్కహా సమర్థుడు. విద్వ 

త్య-వులు గల సభలో నిర్భయంగా తన కవిత్వాన్ని వినిపించగలవా (డు. 
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యూరు నరు సదు కదయ తి విదం రంకు నాం టం త ఆఅమునాాలు. ర 
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అజ కద్ధ ట్స్ 

(రోము వెళ్ళివతలడా 0) తిచిగ్ సంపా దించురున్న. అడి మయ్యాూాగ నాటి. Ey 
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దాగా తేలును 
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సంగీతం యింరా చాలా అవ్యులల రి చేశ ంరల వ వఐదడాిలసులు, దంంచి 
అ ఆల ల్ల జ Pe we - జ్ రవులూను, గొప్ప రాజాశానాంతో "ఎరు జొచిడలు పొందిన వారు 

స్య న్నూ, సంస్కృతంలోనూ తెలుగులోనూ కొన్న బు రచించారు. స్ట ౧ f] సీల్ 

చిరరాలం జీవించారు. చిన్నయనూరి, తోరాన ” దామచందర ళా స్వాదు గారు 

ళీ క్ ష్స్ వ అల్లో క ల జ ౯ శ్ (బందరు మొదై నవారు ఓరి కమ్మలు. దెివ్వుడైన అత్వాకుపుచో ఆకాశపు 

రాణం (సంస్కృతంలో చెసే అనదు పేఆకలవారు. వాదు అత :ణరవి 
భు భం ఇ మో ys 

గారి పేరు భాషా పిపంచంలో శాశ గతంగా నిల్చినదట్లు ఆ అంత ఘాటుగా 

అభ లాటి, కృష్ణమ్దూర్తిగా రిపరు నిలవ డాని డి ఆస్కారం చేకపోియటిందిె. 

lt. యక్ ల్లాసం, 2. సర్వకామదా పరిణయం వగయురాలు ఉభయ 

భాషలలోను (ప్రబంధాలున్నాయి ఏరివి. మంచిచాటువులున్న్నూ వువ్వాయి. 

పున్నప్పటికీ లత్మణకవిగారివి యిందులో యెన్నోవంతూ లేకపోయినా భాషా 
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పిపంచంలో లఅక్మణకవిగారు నేటి తారలతో వొకరుగా నిల్వ౭గల్లినారు = 

కష్టమ్వూర్తిగారు వారి జీవిత కాలంలో యొంతగా పికాశించినా ఒక్క-_ 

పద్యం కూడా (చాటువులు తప్పు గ్రంథాల తాలూకు కృష్ణమూర్తి గారివి 

నోటికి వచ్చినవారుకనుపడరు. లఅక్షణక పఏగారి రావణదమ్మీయం(చాలాచిన్న 

పుస్తకంలో పద్యాలు చాలామందికి కంఠోపాఠం గావచ్చును. దీనికి లంక 

భూమిని, అపహరించిన దమ్మన్న (ధర్మారావు గా గా రకారణం. -ఈప్ప.స్తకం 

తప్పు లక్మణకవిగారు మరియేదన్నీ రచించినట్టులేదు. ఇదికొందరు తిట్టు కవి 

తంగా యాసడించినా మృదుమధుర పాలో వుంది. పేరు నిల్చింది! దిని. 

రచనకు యాయనకు.____ 

“చ| హయ మది సీత, పోతవనుధాధిపుం డారయ రావణుండు ని 

శ్చయముగ నేను రాఘవు(డ సహ్యాజ వారిధి మారు6 డంజనా 

ప్రియ తనయుండు సింగన విఖీషణు. డా గుడిమెట్ట లంక నా 

జయమును బోతరక్క_నునిచావును నేడవనా।డు చూడుండీ[[” 

అనే పద్యం (యెవరిదో జ్ఞాపకం లేదు మార్గదర్శకం. లక్మీణా 

కవికి ఆ యో పద్యంలో వున్న సింగన్న కురు కూడా తోడ్పడింది. 

యింతకూ చెప్పేదేమిటంకు ? తగిన “మేటరు దొరకడంచెత అక్ష్మణ 

కవిగారి పేరు నిల్చేకవిత్వం వువయించింది. కృష్ణమూరర్తిగారికో అట్టి 

భాగ్యం పట్టందికాదు. 

“తద్వచ్శనెన సార్షం విచ్చదమాప భువి యస్తు కథా ప్రబంధ” 
యెలా యఖ ద 

అన్నాడు బాణమహాకవి కొడుకు. 

యింత కూ లక్ష్యుణకవిగారు పని పడితే ఆయుధం చూపి కార్యాన్ని 

సాధించే కవెగాని____భికాటకుండు కా6ండని ఫలితార్థం. అయితే నాకబలి' 

పళ్యాలకు లఅక్ష్ముణకవిగారు వెళ్ళడం వొకటి వుంది. యూ పళ్యాలం కే: 

యేమిటో యిప్పటి వారికి తెలియనే తెలియదు. నాకు యిరవై యేళ్ళు వచ్చే 

వజకున్నూ కవులకు, తోలు బొమ్మలకు, హోస్యగాళ్ళకు, యింకా యొక్. 

సెట్రాలకు కోమట్ల యిండ్రల్లో జరిగే వివాహాలలో పళ్యాలు (సన్మానాలన్న 
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గ అవే భో అ అనే 

మాట కొంపత్.కినా యి అస ఆదాెరుం గుర ఎల న ఎర్పాటు 

అవ్ త్య ఇ” మన పూర్వ ఆజమేందా దుర్చజచి ఆయా విద్యల మట్ట oo 
శా ఆబో జ్ జ భా అ క 

ఆఅంయబత యిస్వ్కితీరవలసించ అన్న స ఆప్ట బ్రదానెం వన్య యం చేసు కోడా 
"as 

ళ్ నమన. నే Mr తో స్స 

చొర. అతత పళ్ళాలు లు అినవాక్టాం మయమూవ.శ౦0 ఎదితారుంశం కావఉజం 

గ ఉగ సై గాన్ అజో లేజీ ఇ న్న ఆజ అమ్ ౭ [| చేత ఆ గొరవం మా పా9ంత లట మయా భరి ఇ shel stats (5 వ విచాం అత రాని 

న! నో శో బ్లో ల, క హ్ J wm, Wt కా కర మాడా కఇుంజెది. యిటివల దై ట్లు రెటుళళపమిు రి ఒవవసర్రడం 

మానేశారు... పిఠావుర పొొంతం గొలపోలుగామంతటో కోచైడాంా 
గా న్ ళం 

ఇ భూప ా Ue 2 re స 

వెళ్ళింది యూ వషయం. దానితో అ చో 4 టు NL టొ చం పిండిపోంలు 

* wma, Fo ల కు వు యు ల ప sae ఈ ఇ 

రవిగ్గారు బళ్ళ జూన icv Cow గా చయ అరా ఆటూ టకా అటూ మ్స 
LE] 

స రాజా శాన్ శ్ + పామ్ లాన్ ఈ 

జూరందట $ గిరొలల ఆ తము Br MES యిల్యుది పని చొర కోమటి 

న నన! ఖో ణా ఖా 

నిర్భయంగా ఫె తాయుదచి పతా వచ్చ టట ఇ మున లను మటు. కలలే 

ళు హు అన్ వా 

(పోలూ చేరండా నయిం ట్లో ంస్రేరా జరిగింది ? దాగా అతో చిలచునో 

జాగ ర్ర.-అని కళ్ళెజ్రంచే సఎప్పుటిక ఆ ప్యర్తకంయ భయపడి వాలవోషనొంర 
శ 

వదలువొని "పబండ్రిమామూలు యిచ్చి ౩ ఒపించినట్లు బంకు గా విన్నాను. 

మ ట్య సల్ అల షో యాయన మాటలు ఆన్నీ యాలాగేవుంటాయి. యాయనపుటువ 
సల్ 

తోనే దందివపి. 
ల్ు 

1% We MM, We ఆర CR Taq జ పట జా (l) కుళ్ళుముం డా గబద్దుతు ర్క లటాను, బండముండా రాంచుయ్యు చు. 

(2) కమ్ముకు యొ్యచ్చి పట్రుమల దె. 

ష్ (3) మాదిగవంర్లి సెదరాబెకు. డున్నాంయ నాయనా | 

యీవాక్యాలస్నే యాయనవే. సమస్య. 

ఈళునకము ర్వాషమూ రియే యెన్నం 
€ జ్ఞన్హ Meee 

Fa] 

అని శిష్టు కృషమూర్తిగారికి తగిలివచ్చేటటు చొక మః యిచ్చే 
ళు చప అలానే చు ఫే 

టప్పటికి కృష్ణమూర్తిగారికి కోపంవచ్చి--- 

“క. దాశరథీశబ్దమ్మును 

దాశరధిపరము్ము(6 జేయుదె ్ర్యయరిగిదు 
స అశని. eh 
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రో కి బిడాలమునకు 

నీళునక ము కృష్ణమూం_ర్తియే యెన్నంగన్” 

అనిపూర్తిచేశారంట : ఆఅనలు నల్లటికుక్క_ను జూచి యాసమస్యను 

యిచ్చాండ(6ట $ తరువాత ఈళునకము (బాణము కృష్ణమూర్తి (శ్రీమహో 

విష్ణువు (తివుర విజయంలో నన్నమాట.) ఆయన జీవితమంతా యూలాటి 

పిసంగాల తోటే వుంటుంది. రామలింగం తరువాత యూయన రెండో 

రామలింగమవని యా చరితంను బట్టి చెప్పుకుంటారు. 

విన్స్నన్న చెప్పింది వేదంఅనే లోకోక్తి యే మహావిద్వాంనుళ్ణి పుర 

స్క_రించుకొని పుట్టిందో అట్టి యిం|దగంటి విశ్వాపతి శాస్తు9ల్లు గారినికూడా' 

లక్ష్య పెట్టని యు _క్రీశాలి యీ లక్ష్మణకవి. 

మామా: ఏీది'నే క్ శషిపతివి (కుక్క_వు శ్వాదీ_స్తే సె మిషతివి (ఏనాం 

పక్షిళళాం పతిః) అన్నాడట యేదో సందర్భంలో; 

యీలా వాిస్తూవుంటే పెరుగుతూనే వుటుంది. (ప్రధానాంశం 
లక్కణకవిగారు నాగవల్లి పళ్యాలకు ల్ వా(డవడంచేత భిక్షాటకులలో కి 

వస్తాడనే వారిమాట పాటించతగ్గది కాదనియ్యేవే. ఆ పళ్యాలు కూడా 

క్వటురెంటు భూములవంటివిగాని యాయవారంబాపతు కావు. కాని అవి. 

క సు సీచస్టితిలోకి వచ్చాయి. 

క. ““నా(కబలి పళ్ళెరము్యుల 

నాంకట జీవించు కుకవు లరుగుదుకె”” 

అని మె మనడానికి కారణం మా రోజులనా టికి వాట్ట, గౌరవం: 

తగ్గిపోవడమే. కృష్ణమ్దూర్హిగారి జీవిత కాలంలో ఆయనకున్నంత గౌరవం 
యేకవికీ లేకపోవడ.చేత ఆయన "పెద్దగా భూవసతి సంపాదించి పిల్ల 

జమీందారుగా పికాశి_చారు. జీవత కోలంలో ఆయన గొప్పవా(డు. జీవి 

తాంతం ఈయన ( లక్ష్మణ కప్ఫి గొప్పవారు. కింయలో మాట ___ 

యా వుభయులలోనూ యెవరిప్రస క్తి వచ్చినా రెండోవారి పన క్తి రావడం 

తప్పదు. ఆయన మహో విద్వత్కవి ఆయినా ఆమాటను నిల్చకవిత్వం 
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యేదీ కనపడకపోవడంచేత “పిళ్ళః కవి రహం విద్వాన్” అన్నము వ్యవహ 
రించవలసి వుంటుంది. లక్ష్మణకవి విద్వత్కవి కాకపోయినా రచన విద్య 

త్కవి సమ్మత మే. కనక నేటి కేవల కవుల పం డితో చేర్చుకూడదు. 

యితని భిక్షాటనం “పట్టుకో కెబ్బమని పెళ్ళికూతురివారంటారు, పట్టుకో కెట్ట 

మని మే మంటాం, యీ క వహ తీరితేగాని పెళ్ళి స్టిరపచేటట్టు చేదు.” 

అనే వైఖరిలో వుంటుంది. యీ మాట వినీ వినడంతోడనే పట్టుచీర 

కూడా తెప్పించి యిచ్చి పెండైకి మంపించార(6ట. అప్పటి పిఠాపురం జమీం 

దాదు నీలా(ది రాయడ౭ింగారు మా ముత్తాత “రావ వేంకట ఏలా రాయ 

నృవతి, చత సత్క్బృతి చెందు విఖ్యాతయళు(6డ- ఆని (వాళాండు మూ 

ము త్తాతగారికన్న కొంచెం లక్ముణకవిగారు చిన్నలయితే కావచ్చును. వీరి 

ద్రరూ కలుసు కొన్నట్టు కొందరు చెప్పగా విన్నాను. అంతేకాదు. 

శ్లో. “కచభారాత్కుచ భారః కుచభారాద్భీతి మేతి కచధారః 
కచకుచభారాజ్ఞఘనం కోఒయంచం[దాననే; చమత్క్లా ర” 

అనే శోకంతో కొంతవివాద పడటున్నూ విన్నాను. అక్ష ణంకవిగార 
రా (Bere) 

మంగను వంచన ముం లాం | ఫ్రై గౌరవభంగంలేకుండా రాజులవిల్షణు సంపన్నగ్పహాన్హుల వలను తీవివ 

యాత గడుపుకొన్న మనస్వి. మాము త్లాత జమిందారు ల తన 

దగ్గిఅకువచ్చి కోరుకోవలసినది అని పారిర్దించినా కోరుకోని యశసా, 

వీరిపదవులన్ని మంతిపదవికి చాలా పెసుట్టులోన వుంటాయి. వీష్ముం 

డేమన్నాడు 2 

న్య 

గక ఆఅర్హస్య పుదుమోదానః” అనలేదా? మనుచవేమ; వైప న. క్ష్ సశ 

వృ త్వ్యాకదాచన స్ 

యెంత పెద్ద బుశ్వ్జర్యాన్ని అను భవించే వారె నా, “రాం కచ me 

గృహా = తెగతోవులడే నిస్పృహలకు (నిస్పృహాస్యు త్యణంణజ గత దానే 

హంఅనడానిక్కారణం అందరికీ గోచర మే. 

మాగావు శరభకవిగారిపేరు వినడమేకాని పెడాపురపు రాజుగారు 

సదరు కవిగారిని యెస్సుడూసందర్శింపని కారణంచేత రాజుగారు డ్యైయంగా 



శ్య41) కవులు ఫిషెటకు దేనా? $21 

యుమ్మిడివరం డాపునవున్న మాగాంగాిమానికి వెశ్ళేటప్పటికి పుట్టగోచీ 

సెట్టుకొనిదాొడ్లో ఆరటితో(టలో యేవోపాదులకు గొప్పుతవ్వుతూ (రాజరు 

దెంచునప్పటి కరంటులతో(టకుగొప్పు శరభకవిగారు కనపడేటప్పుటికి రాజా 

గారు కవి వినేటట్టు “ఇతడేనా శరభకవి” అనేటవ్పటికి కవికి మనసు 
నొచ్చి అరవై పద్యాలు యూకొంది శె లితో ఆశువులోచెప్పి రాజుగారిని 

నిర్దాంతపోయెటట్టుచె సేట్ట. ఆందులోవాకపద్యం మా(తం నాకిప్పుడు కొంచం 

తరువనాయిగొ జ్ఞానకంవుంది. శై లికి వుదాహరి సాను. 

“మ. ఇతండా రంగదభంగసంగరచమూ హేౌతిచ్చటాపావకో 

ద్యత కీలాశలభాయమా నరిపురాడ్డారా శుభారా నవీ 

నతరంగిణ్య బలాసమా (కెంతమజిచాన్సు sd టట 

క న స తిమ్ముక్కావిభుండితండా ఇ” x) 

యెందు కీలా చెప్పవలసి వచ్చిందో స్పష్టంగా తెలు స్తూ? 
అయినా కొంచం వివరిస్తాను. తనకు నేను నౌకరునుగాను. ఇండిపెండెంటు 

తరగతిలో వాళి. యెప్పుడూతన దర్శనానికి వెళ్ళలేదు. కనక నన్ను చూడ 
డానికి రావడం బాగానేవుంది. కాని, ఈయనా? ఆని అనక, నిస్సాకా 

రంగా నన్ను ఇత6డా ? ఆని అంటా*డా ? సరే! ఆయన నన్ను నొక్క 

సొరి-_ఇతండా అన్నాడు కనక ఆయన్ని నేను 60 సార్లు “యితడా ౪ 

అంకే సరిపోతుంది అని శరభకవిగారు ఆ విధంగా తన సామర్డ్యాన్ని (ప్రక 
టించారని చెప్పుకుంటారు. ఆ యీ ధార చూస్తే శంకరకవిగారి హరి 

శ్చాంద్రోపాఖ్యానంలో పున 

“ము. అకటా ! చేరెండునేలకున్ దగండె? సప్తాంబోధివేష్టీభవ, 
త్స్పకలద్విపకలాప భూపమకుటాంచ త్పద్యరాగోజ్యల 

కృకటానర్లళ నిరళత్సు భగ శుంభత్పాదు.డై నట్ట రా 

జకుమారుండని యేడ్చెం గన్ను గవన్నకుల్ కాల్వలై పాజంగన్.” 

అనే సద్యానికికూడా మించినశె చలితో వొకటిగాదు రెండుగాడు 

60 పద్యాలు నిల్చున్న పాళాన్నిి నిల్చున్నట్లైుగానే ఆశువుచో రచించిన 



872 కథలు. గాథ లా 

శరభకవికి యెంతటి విద్వత్తువుందో యెవరునిర్ర్రయిన్న ప్ర క్ 

తగిన్నపన క్తి యేద్ తటస్థంకాక యేది రచించినట్లు కనపడను. లేదా, రచించి 

నప్పటికి, ఆ దనన కాలగర్భంలో కళ ఈ సంగ కుు రా 
జా 

ఆయీ మాదిది కవులు రాజులను ఆవసరాన్నిబటై యాచించి నప్పటి; 

భికాటకులుగా పరిగణింవల బడరనియేవే. తగిన పాతం దొరకని రాజులు 
తరించడానికి వీచే ఆధారభూతులుగా వున్నట్టు కనపడుకుంది. ధర్యాత్ము 

. 
శ Gt రి య్య a A x త్ She 

లా జ” ra లుగా మహారాజులు ఆయి పుట్టినవాళ్ళ కాళ్ళు గడగడానికి సమ్మ 
సక వేదాధ్యయనవరులకూ శాస్రుజ్ఞులకూ మహాకపులలకూ  ఆగరిహాో 

రాదులు సమర్పించినట్లు కనపడుతుంది. కొన్నితరాలనుండి పఏతిగఏిప 

దోషం మయొజు(గనివారిని-ఆ్యప్రత్మిగహీళతలుగా వాడతారు. ఆలాటివాదిన 

జమీందారులు కొందు మోమోటపెట్టి భూమివగైైరాలు స్వీకరింఒచేసన 
జ 

ఛాయ  చాలతలాచళూకుులు 4 యితిహాసా అన్నోఉన్నాయి. పెవాపువపు రాజుగా 
స 

ఆవిథం గా యిచ్చిన వే. అయితే ఆఅఆవోజులనో వనదడూపొాయిలు యవంతం 
క్ని 

కంకు పదికుంచాలో పదియెకరాలో యివ్వడ బం తేలికగా పుంచేదని పప్పే 

మాట కూడా కొకుయ తగ్గదెరాదు, సామాన్యులకంద జివ అన్వయించే 

yt 

మాట కాదు గాని కాస్త నామరూపాలుగల కవుతెవ్వురుగాని -_భిషమెటరనలు 

కారనే చెప్పవలసివుంటుంది. అగ్రహారాలు వుండిన్ని అపతిన్నగా ఫలించక 

పోవడంచేత యాచనకు గురికావలసివచ్చిన కపులు కొంవలటు వున్నట్టు 

కనపడుతుంది. 

“చ. గరినసెల్యవా(తె కాని యొకగంఅటుయడెలుంగను మన్నెచశ ముల్ 

దెరెగి నమ స్త వస్తువులు దెచ్చిభుణింతును సార్వకాలమున్ 

సురుచిర సత్కవిత్వనిధి సూరకపీంద్రుని కేల గలెంగం 

చరయును, రేగ మేకమెడచన్నుల పోలిక చెండు గ్రామముల్ 11” 

ఆయిీదద్యం తురగా రామకవిగారికి సమకాంనులడు అడిదం 

సూరకవిగారిది. దీనితలోవున్న-కంచర-రేగ ఈరెండువల్తెలున్నూ సూరకది 

గారి సర్వదుంబాల ఆ(గహారాలు. వీట్ట్లపంటకు సంబంధించిన చెరువుకు 

చుట్టరికంగల వే ““కదలుమిట మాని దివ్యగంగాభవాని”” అనేమకుటం గల 



కపులు విక్షాటకు బచేనా? శ్ర్నిత్రి 

సీసాలు. ఆచెరువు నీటిముంపువల్ల తన ఆఅగ్రహారానికి చిక్కు_వచ్చి చెరువు 
నేరు కొంత తగ్గించే వు వపాయం చవేయవనలసిందని సూ వారకవిగారు కోరితే 

ఆమీుందారులు తమ చయితులకు దానివల్ల నష్టం తగులుతుందని అంగిక 

రించారు కారనిన్నీ, ఆపిమ్మట “పెని వుదహరించిన మకుటంతో కొన్ని 

పద్యాలు చెప్పి ఆ వుపదివాన్ని తొలగించు కున్నారనిన్ని, చెప్పుకోవడం 

పలువురు యెజింగినదే. ఆపద్యాలు జ్ఞాపకంలేక వుదవారించలేదు. గత 

మెన కవులు వృత్తాంతాలు పరెశీలిస్తే కవులు భికొటకులుగానూ కనపడ 

తారు, భాగ్యవంతులుగానూ కనపడతారు. 

“సుకవితా యద్య స్తి రాజ్యేనకిము” అనివుండడంచేత ధనదంవ్యాదుల 

మయూలకంగా కాకున్నా కవిత్వంచేత నే కవులు భాగ్యవంతులు ఆనిసరి పెట్టు 

కుంకే సవిపోతుంది. లోకంలో ధనార్హనకు యేర్పడ వృత్తులు నాక్షకన 

వడం తొ అరవ యమ 

శో. “వాణిజ్యే వ_ర్తతేలక్ష్మీ స్తదర్దం కృషికర్యణి, 
త దద్దం రాజనేవాయాం భిక్షొయాం నై వ నెవహిు” 

లోకంలోవున్న, వృత్తులలో కవుఎచే పేవృత్తి నాలుగోదిగానే కన 

కడుతుంది. కొందబజుకవులు రెండోవృ త్తిని ఆవలంబించిన వారున్నారు. 

కాని వారు దానిలో ధనవంతులు కాలేదు. 

(1 “తదఖిలం త్యకాశి)త స్వావహాం” అన్నాండు వ్యావసనాయ 

కు(డుగా మాజిన కుట్టికవి దున్నపోతు [ప్రభువును గూర్చి అత€దే---- 

“శిష్టం మే త్వలమలకం” అనిన్నీ అన్నాడు తుట్టకుదకు. అల 

కంక 1 కౌపీనం, శ్రీనాధుండే మో:--- 

“ బొడ్డువ లైను గాడ్టెలి మోసపోతి, నెట్లుచెల్సింతు డంకములేడునూర్లు'” 

ఈ ప హా పోతరాజుగా రేదో విధంగా 

ఈఈళంచ్ర మేల. హాని షష్టవా శాకం పచతి "స్వేగ్బృు హా” 

ఆఅనేశ్లోకార్థానికి లక్ష్యుభూతులై కాలక్షేపం చేళారు, బా గాపరిశీలి పై 

కదులనృ త్తి తి ae నిర్హయించిన భితాటనంగా నే తేలుతుంది. యేకాం 
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దటు కవలకో రాజులు అగ 9హోారాలుయిచ్చి సనాానిసూ వుండటంకలదుూ 

గాని ఆదిక్వాచిత్మ ౦. యెవరో పెద్దన్నగారివంటివారు "“కోకట (గామావ్య 

నేకాగ9హారాలను” సంపాదించినవారున్నా, ఆండటూ (నఖలు సర్వోఒపి 

వత్చ్సరాజః) తాద్భశులు కారు. యూవిషయంతో కవులకూ గాయకులకూ 

యెంతోతేడా వుండదు. కవులకంచె గాయకులే ఆవృష్టవంతులని ఎవరో 

కవి చెప్పిన శోకంవల్ల గోచరిస్తుంది. దాన్ని కొంచెం వదాహరిసాను. 
a) hae టో అణాల 

శ్లో. “'నవటా వవిటా నగాయకా౭ 

నచ సభ్యేతర వాదచుంచవ౩ 

నప మీక్షితు మత కే వయం 

పన భారానమితా నయోషిత$ః* 

యీ అరాన్నే బోధిస్తుంది వొక పద్యం. 
యు ఆన్) 

మ. “కవిఆల్ నేర్చిన బాటపాడిన వృథా కష్టంబు లోకములో, 

బువు(6బోడుల్ కడుభాగ్యశాలిను ల వో; వుం_స్వంబు Shas పున 

లా 2 న్ = అల న్య 
చవివుట్టన్ సాగ బులు యించుక ,... .... బెట్టి పుట్టంప ఫ్రై 

యవన శా ి  సవు_స్త మిచ్చును గదా;హో! పాపపున్ _దెవమాః”” 

కుట్టికవి మహిషశరకాన్నిబట్టి చూచినా మహా కవులలో నూటికి 
[$ మంది దారిద్య దోషానికి గుతి కావలసి వచ్చినప్టే కనపడుతుంది. 

(1) శో ఆర్య శీంధర మంబుడిక్నిత మిమౌ దృ్భష్ష్యా మవహోపండితో 

Ba మ సలన సకలం త్వం మే లులాయపిభో” 
శత a ఘు జ ఇ అన ఇంటో, వానా rR (2) ఖే. “ఖ్యాతః కుట్టికవిస్తు దుర్చనిగృహ ద్వారేషు నిడాియతే 

(9) శ్లో. “తేషాం వక్త్రవిలోక నాత్తవవరం .... కోశేకణమహ్” 

ఇత్యాది శ్లోకాలు పరిశీలిస్తే లోవోత్తరువై న కపులందటూ ధనికుల 

నాశంయింపవలసినశ్లే కనపడుతుంది. కవులకన్న గాయకులకు యింకో 

చిక్కు. కవియెక్క_డికో కట్టుగుడ్డలతో____"లేడికి లేచిందే ప్రయాణం?” 

అన్న విధంగా వెళ్ళి యే దాతనో.____ 



౨ లలు ఖత టి కం ల నొ? తనది 

సీ. “బళిబళీ: మీతాత బ శెమ్ము చేంబూని పుల్లాకు తూటుగా 

బెౌడిచినా౭డు*” 
ఖో 

అంటూ స్తోత్రం చేసి దుడ్తో దుగ్గాణో తెచ్చుకుంటాండు. పాపం, 
గాయకునికి అట్టి వీలులేదు. 

(1) “ఆఅగనస్తుం డాకయెత్తూ, కమండలం వొకయెత్తూ, (2) నెట్టి 

"నేరూ లింగం సవా నేదూ”ి అన్న మాదిరి, తంబూరాగానీ, వీఠఇాగాని, ఫిడేలు 

గాని మోనుకుపోవాలి. యెక్క_డి కక్క_డ మధైలగా(డు కుదరాలి. కుదిరితే 

మాతం. వాండికీవీండికీ జత కుదరాలి. యిదంతా కుదిరి పాటకచేది 

జరిగితే 

“ఈ సభలో నింతకు లాభ మేమొ యనుచున్ సందేహం”. అందు 
చేతనే అనుకుంటాను గాయకులు వారివారి సంతతికి యే యింగ్లీషు 

ముక్కలో చెప్పిస్తారుగాని గానంలో పవేశ పెట్టడం సకృత్తుగాకనపడు 
తుంది. యే హారి నాగభూషణం వంటిఛాందసగాయకులో తప్ప తవు 

తమ సంతానాన్ని గానంలో ప్రవేశ పెట్టడమే లేదు-నాగభూషణంగారేనా 
నామాదిరిని కొడుకులకు. ఏ. వీ. పీ. డీలు కూడా రాకుండే పద్దతిలో 

వుంచలేదు. కొంచెం రాజకీయ విద్యలోనూ పరిచితి వుందని పించిన, 

నాగభూషణంవంటి గాయకులు యూ కాలంలో ఆఅరుదనే చెప్పాలి. ఏమంే 

ఇంగ్రీషులో వీ. యే. ఫస్టు గడు ప్రీడరూ, అసలు బి. యల్, పాసయి 

ఆడ్యాకేటు అనిపించుకో తగ్గవా6డె,కాని దానికి అంతకుముందు గర్భంలో 

పడ్డ రోజుల్లోనే అవలంబించిన సంగీతం బాధించి, ఆంతే (అంతాయింతా 

కాదు. “సంగీతముచేత బేరసారము లుడిగెన్? అన్న మాదిరి నన్నమాట.) 
ఫస్టుగే)డు ప్లీడరు కావలసి వచ్చింది. ఆంతవరకూ సంగీతానికీ యింగ్రీషుకీ 

సమంగానే తన కాలాన్ని వినియో గపఅచేవా(డు. కాని ఆ చెన్నపట్నుంలో 

యెవరో-.అయ్యురుగారి ఫిడేలుబాణీ విని ఆమాదిరిని వాయించాలని దీక్ష 

కలిగి యిం స్లీషు చెస్పెక్కించడంచేత - రాజకీయ విద్యలో మార్కులు 

లోపించాయి. వీ. యల్. కాలేకపోయి పిదప ఫస్టుగే్రడుగా మాజేండు. 
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యోలాటివారు నామితివరంలో యింకొొకరున్నారు. వారు హపూర్వాశమంలో 

కే. టీ. రామారావుగారు వీరు యమ్. యొ. డిగింపొంది కాలేజ్లో లెక్చ 

రరుగా రు 100-00 ల జీతంలో వు_డిస్నీ, బి. యల్. పరీక్షకు చదివే 

నిమి త్తం చెన్న పురి వెళ్ళి అక్కడ వ9న్ధానత9 యం చదవడాని కారం 

భించి తుదకు తత్స లితం అనుకూలించి “పరమహాంనలుగా పరిణమించి 

ధన్వ్యులె నారు. నాగభూషణంగారు యిటీవల...పసానతియ శాంతిచేశారు- 
Qe వ్ 

చాలా నిష్షాగరిష్టులు, సంస్కృతంలో మంచి పాండిత్యం, ఉభయ రావ 

అతో కవిత్వం వొతేమిటి? మన పారింఆలో యిన్ని విష్యాలు వచ్చి 

యింత సదాచార సంవ త్తి కలిగిన ప్రులింకొకరు నచ యో (ఛాందసప్వుం 

సరేసరి ఆఅనిషినుంది. గానంతో oa వెళ్ళరముందే సు హల ల ల 
అలానే 

తుంబురు నారములు పనికిరారనే అఖివివేశం వుండేది. (ఆయా విషయం 

యితరతంభంగ్యాలతరలగా వా%సిన పై జ్ఞాపకం Je ని నేనూ, కే. టీ. రామా 

రావుగారూ, యింకా కొందిటూ యూతనికి ప)డపడ్ష గాయకులను అధి 

మానించే తెగ. 'యెడ్డెమం మే? తెడైంిగా రా డిసూ వుంచేవాళ్ళం. థన 

కోటి, నాగరత్నం, క మొదలై నను సుప*సిద్ష గాయనీమణుల నంగిత 

సభలు జరిగినపుడు (తలు. సుసర దకషికామూ ది శాస్తుంలవారితే 
at అలాల నానా! 

గణఅకప రి eal దేవరగారికీ ఫ9 టిక్కెట్లు ప న 
Dn) my 

కాని, వారితోపాటు నాకూ శ్రీ కే. టీ. రామారావుగారికీ కూడా పచ్చే 

వని జాపకం. 
జః 

నాగభూషణంగారు అప్పటికి సుమారు యిరవై యేళ్ళ వయసులో 

వుండేవారు. బహుశః, బి. యే. క్లాసు విద్యార్థిదశలో వుంటారని తోస్తుంది. 

యీయనకు.._ ఫీ) టిక్కెట్టు పంపేవారు వారు. పోనీ అని గుట్టుగా 

వూరుకో వచ్చునా? అలా వూరుకోక అస్మదాదులతో వొంత సంభుద్దిం 

చడం వుండేది. దాన్ని గురించి వా్యయవలసి వస్తే చాలా “సనుగుతుంది. 

నేనూ రామారావుగారూ యీ నాగభూషణంగారిని చాలా తెశికగా చూడే 

వాళ్ళం అనేది ఖభూతార్జం. యిటీవల నాగభూవషణంగారు విశిష్టత్వాన్ని 

గానంలో సంపాదించాక కూడా దానిలో రహస్యాలు మాకేం తెలుస్తాయి... 



అయ్యో 
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ఉ. “చేరువవాడపల్లి నరసిమ్ము(డితీరత మోయి టోగమ 
'మోరులయాట సు_స్టివరిముంగల దేము6 డదెంత యిద్జెలో 

తీరుపయానగొంటి నొకతి _క్రిని గుక్కి_డ(కూయదువాని కౌ 

లూరక మొక్క బుద్దగు 'నహో! యను మూర్జు(డు చందం శేఖరా£” 

ఆన్నట్టుంటుంది మాటో ట్ల రసజ్ఞత్వం. ఆయన కొంత సేపు గాన 

కచేరీ చేసి నాదబంహ్మాముగా మారిపోయి పీంటవగ్గిజుమాత్రం కమాను 

ఏకొంచెమో నడిపీ నడపనట్లు నడుపుతూ వుండే వైఖరి క 

కీండాగృహంలో సల్లపిన్తూన్నట్లు -.-అనంగా 2 

శో “కమపి. రమప య ల అ ర ల మాస త్తియోగా 

దవిరళిత కపోలం జల్పతోఃి” (భవభూతి 

అన్నట్టుగా వుండిన్నీ యావత్తు సభకూ వినపడుతుంది. ఆ వినికికి 

కారణం సభవారు నిస్తరంగసము[దులుగా మాణఅడ మనా కావభ్యూసంఖ తలా 

మాజడాన క్కాారణం యేుమిటం యే, వేజే చెప్పనక్క_. జలేదు. ఆ సమయంలో 

యేమా(తం యెడమచేతి (వేలు (పమాదానికి గుణీ అయినా గోవిందా ః 

అని గాయకు(డు పాతాళ గ_్హంలో కూలవలసిందే. ఆ జ్ఞానమంతా యెడమ 

చేఉడదే, పెొాపం: భగవంతుడు ఆ చేతియందే తన తేజాన్ని అ పింపసఈ 

జేశాడు. ఆయీ తన పోకడ కొడుకుల కలవాటు పడక పూర్ణమే యీ అప 

కారం జరిగింది. ఆ అపునూపపు పోకడ (దకిణ దేశంలో కాదు మన 

తెలు(గఏ దేశంలో పోయేవారున్నారో లేదో? ఉంటా రే అనుకుందాం, యిది 

గానంగాని కవిత్వం కాదు. మర్మం మడిచి కొడుక్కు. కూడా గాయకులు 

చెప్పరని కింవదంతి. అట్టి సితిలో యెవరు చెపుతారు. 

శో. “యాతే దివం పితరి తద్వచనైవ సార్ధం 

విచ్చేదవ వూక భుదని యస్తుక థా త్రైత లో ష్ 

అన్నా6€౬డు కాణవమహాకవికొడుకు ఆఉ _తరకాదంబరిలో-- అక్కడ 

బాణుడు స్వర్షానికి వెళ్ళడం చేత ఆదుద్యోగం పట్టింది, పస్తుతం, నాగ 

భూషణంగారు సజీవులై. దీర్హాయుష్కంతులై_ కొంత ఆది రోగ్యంలో (ఫిడేలుకు 
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మాత్రం పనికిరానిస్టిత్సి వుండంగానే దుఠరో్క్యోగం పట్టింది. యిప్పుడెవరే ఆనా 

నాగభూషణంగారిని నీకు సంగితంతో యేమీ రాదని అన్నా వూరుకోవల 

సిండే. శ్రీరాము డేమన్నా6డు పరశురాముళి--- 

“పటచ్చరీభూతా ఖల్వ్య యం డ్ర్ _రిపతాకా, నన్విదానీమేవ (దషప్టవ్యమ్”” 

రామునివంటి నిషధయోగ్యుండే ఆవిధంగా (పగ్నించినపుడు యిత 

రులు హపిళ్నించరనుకో వడానికి వీలుంటుందా ? మనదేశానికి "పేరు తెచ్చిన 

Hs నాయుడుగారు లోళై నవారిలో--నాగభూషణంగా 

రొకరు. సంగీతానికి వుపయోగించక పోయినా యితర గాయకులతో (నారా 

యణదానుగా రికి వినా పలువురికి కోని (ప్రజలు నాగభూషణంగాదికి వున్నాయి... 

చ 
“ఇదం (కూహన్మ్షైూ ముదం తాత 90” అస న్లోకానికి నాగభూషణం 

గారు పిథమోడదాహరణం కావడంలో ఆత్యు-క్త్ వుండదు రాని ఆయికర 

విద్యలే యాయన్ని అస్మదాదుల తరగతిలోకి ఆకర్షించి _ భిక్షొటకలా ? 
అనే శీర్షి క కింద వుడాహారించి కొంత వర్ణించడానికి అవకాశం కలి 

గించినది. యీయన, కవి, ప్లీడరు, క పక త్తం వేదాంతి ఛాంద 

సుండు. ఆయీ లక్షణాలలో ప్లీడర్ తప్ప తక్కెన చిహ్నాలు అనస్మచాదుల 

తర గతిలోకే ఆకర్షిస్తాయి ఆకర్షి స్త ఆకర్షి చనివ్వండి, నాకు ఆయీ తర 

గతియంచే యెక్కువ పేమ. ఆందుకే 

మ. “పరమాదృష్టము పెట్టి పుట్టినటుబేభావించి గర్వింతు, దు 

_స్తరమీ హూణశకమ్మునం దితరభాషన్ బెట్టె నేర్వ'కే 

సురథాషన్ బఠియించి యక్క_తన నంస్తుత్యుండనై మించితిన్ 

సిరియున్ సంపద కూడ నీ కరుణచే, జేకొంటిం గామేశ్యరీ.”” 

యేదో యీ విధంగా వున్నదానితో సంతృప్తి పడాలిగాని గొంతెమ్మ 

కోరికలు కోరడం మొదలిడి తే “మనోరథానా మతటాః [పవాహాిః”. 

భ_ర్పుహరి యేమన్నాండు ? '""మనసిచ పరితృప్పే కోఒర్ధవాన్ కోదర్శిదః” 

అనలేదా ౩ యూ మనస్సుకు తృ ప్త వుంటూ వుందా, తృష్టకు ఆంతమం౭ంటూ 

వున్నట్లు తోచదు. “తృ మా నజీక్షా, వయమేవ జీర్హాః"” 



(42) కవులుఫకెటకు బేనా? 929 

కవులూ గాయకులూ ఐశ్వర్యానికి వొక విధమైన నోమే నోంచినా 

శుల్లరదుకాణం "పట్టడానికి సంశయించకపోతే గాయకులకు పట్నవాసాలు 

కొంచెం జీవనాన్ని (శిక్షల డ్వారా) కలిగిస్తాయి. యిప్పుడు సపెండ్రికూ6ంతు 

రుకు కావలసిన క్యాలిఫికేషనులో సంగీతం వొకటి. నిన్న మొన్నటిదాకా 

సంగితం వుంసే సరిపోయేది. ఇటీవల మతోౌకలటి చేర్చారు. యింగ్రీహు 

స్కూలు పనలు దాంకానేనా వుండాలి. పూర్వం యవరో కవి కన్యా 

పితృుత్వుం ఖలు నామ కష్టం” అని తన వునోదుఃఖాన్ని వెలువరించాడు. 

అప్పటికింకా యీ చిక్కులు గోచరించనేలేదు. అయితే కొంచెం దూరా 

శోదన చేసి చూ_స్తే ఆయా క్వాలిఫికషన్ను కల కన్యలకు వివాహాంచే నే 

కారం తలిదం(డ్రుల ముద పుందనుకోవచ్చును. 

“అజ్బిన్నం వరేణ నంయోజ్యం” అన్నట్లు స్కూ_లులో పృండ€ 

గానే యెవరో స్వయంవరంగా పరిగిహించడం తటస్రించే యెడల తండ్రి 
వరాన్వేషణానికని, మైౌస్తూళ్ళూ కాలేబీలూ పరిశీలించడానికి ఆయాతరగతుల 

శీచర' నీ అక్చెరర్తనీ ఆశియించడం బాధ నూటికి 99 పాళ్ళు తప్పిపోతుం 
Cc? ౧ 

దని సంతోషించవచ్చు ననుకుంటాను. అప్పుడల్లా వివాహంచే_స్తే సరిపో 

తుంది. కుల గోళత్రాదులు పెట్టుకో నక్క_ఆలేదు. ఆ యీ పద్దతి అమల్లోకే 
డం G ag 

వస్తే గేస్తులు కణ్వవమహార్జులుగా పరిణమిసారు. యిది మన భారత దేశా 

చార మేుకొని ఖండాంతరాచణచారం కాదనడానికి శకుంతలానతియు చాలును. 

శారదావిల్టు వచ్చి ఆఅయిదురోజుల పెళ్ళిని నొకరోజులోకి తెచ్చింది 

గాని ఆ వొకరోజేనా యేదో మంతాిలు తంతాంలూ మంగళ 'వాద్యాలూ 

చుట్టాలూ పక్యాాలూో భోజనాలూ పిండివంటలూ యింకాతప్పడంలేదు= 

యీ పిమ్మట లోంగడ వుదాహరించిన క్యాలిఫికేషన్సు పద్దతి అమల్లోకి 

వస్తే “కరగ౦ంహః (పథమమభియోగఃి* అన్న గోవర్టనాచార్యుల సప్త 

శఛతిశ్లోక మె పురోహిత జ్ఞానాన్ని అలంకరిస్తుంది. 

మన నాగరికత “పతికణ విజృంభణాదుభయ బాహుకూలం కష 

సృన్నకుటిత కంచుకం నమత యౌవనం యోషితామ" ఆన్నరీతిని విజృం 
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భించడం చాలా అభినందనీయం. యా సందర్భ మేనా నిర్భంధ కటా 

లను వారిస్తే బాగుండును. కొన్ని శాఖలలో విద్యనిబట్టి ధనాన్నిబట్ల్ 

భూమినిబట్టి గౌరవాన్ని బట్ట కట్నాల తారతమ్యం వుంటుంది. కొన్ని 

శాఖలలో విద్యాదులేమీ ఆవశ్యకంలేదు. పండ్రి కామారుఃడు, అనే 

డు ప్రత్యయానికే ఆట్లీన్టు నాలుగువేలు పయిగా చెల్లించాలి. ఆయీ మహా 

మయూరం యిర వయో శ తాభ్రారంభాన్నుంచి మొలకెత్తింది. యిప్ప్తుడుబాగా 

సెరింగిపోయింది. యూ కట్నం అతగడలతో అడ గనట్టు ఆభినయిలచే 

వారు కొందజు- మచ్చు చూపుతాను, లిక మియా్యల వారంటారు కదా 2? 

“జయ్యా: మాకు యేమీ కట్నంతో అవసరంలేదు. ఉభయఖర్చులు 

పెట్టి పెండ్ర సలకణంగా చేసి పంపండి. అల్లుడు కట్నం కోరలేదు గనుక 

పెండ్లి కూతురుకు నగలు పెట్టడు. మీరే వ పిల్లకు నగలు ప్టుకోండిం” 

యిది వొక మాదిరి. యిది కవుల భికొటనానికంపే కూడా _పైతర 

గతిలోకి డేంకుతుంది. యేదో ఇవాస్తూ దేనిలోకో వచ్చాం. అసతేమో 
వ్యాసం కవుల భిక్ష్షొటనాన్ని గుతీంచి ఆరంభం. ముగించే సమయానికి 

గాయకులు వచ్చి కలిశారు. అంతతో నేటి పెండ్లి కట్నాలు వచ్చి 

కలిళాయి. మంగళాంతంగా వ్యాసం ముగించడం (లయ (పదమే కడా! 

కవులు భికెటకులు కారని సమక్చించడానికి కలం చేతంబట్టినా తుదకు అధీ 

ష్టార్థసిద్ది కాలేదనుకుంటాను. _ భికొటకులు కాకపోతే రసజ్ఞ లోకానికి 

మంచి కవిత్వం వుదయించచు. యేమంటారా ? ఆ పతకంతో కవి యిల్థు 

కదలనే కదలడు. అప్పుడు. 

(1) “బో. మధహే మశకీవ మూషికవధూర్మూషీవ మార్డాలికా, 
మార్చాలీవ శునీ శునీవ గృహిణీ వాచ్యాః కిమన్యే జనా $.”” 

(2) లో. తుత్త్స డాళాః కుటుం బిన్యో, మయి జీవతి నాఒన్యగా 8, 

తా సా మంత్యా (ప్రియతమా, తస్యాశ్ళృంగార చేష్టిఆము"” 

(8) “శో. ఆరనాళగళ దాహళంకయా మన్యుఖాదపగతా సరస్వతీ” 

(4) “క. శీతల సలిలస్నానము 

భూతలమున శయ్యయొంటిపూట మెతుకులు 



యు. పక్ వ్! అ కవులుభిక్షిటకు లేనా? (క 
న్నాతిగల బ్రహ్మచర్యము 

నాతరవమా? రోజు గడపనారయభూపాఃొ 

(5) “శా. వేధన్ దిట్ట్లంగరాదుగాని భువిలో పద్వాంసులన్ జేయనే 
లాధీచాతుడిం జేసె జేసిన గులా మాపొటు కోంటోకతు 

ధ్బాథధా దుల్ రచియింపనేల? అదె కృత్యంణజై న మూఢాత్యులన్ 

ఫీ: ధాతిళశుల. జేయనేమిటికయా1 (శ్రీకాళహస్తీశ్వరా ౩” 

(6) “శా. సంతోషించితిం జాలులజాలు బహురాజ ద్వారసౌఖ్యమ్ములన్ 

శాంంతిన్ జెందితిం జాలు(జాలు రతిరాజ ద్వారసౌఖ్యమ్ములన్ 

శాంతిన్ జెందెద6 జూపు బహ్మాపదడరాజ ద్వారసౌఖ్యంబు ని 

శ్చింతస్వాంతు(డ నౌదు సీ కరుణచే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా 1” 

(7) “తిండికె తె పదిమంది వసంతి తండులాలు గృహమందుననంతి 

కవులు ఆగర్భశ్రీమంతులుగా వుండే పక్షంలో ఆ యీపూర్వోక్త 
రీతిని చక్కని కవిత్వం వెలువడ దని ఆలోచించే అనుకుంటాను జహ్మా 

దేవుడు కవులను నొకవిధమైన భిక్షాటక తరగతిలో సృజిస్తా(డు. బిహ్మ 
దేవుడు ఆలోచించి ఆలోచించి కవులనూ గాయకులనూ పూర్వోక్త 

విధంగా సృష్టించినా ఆయీ రెండు తెగలలోనూ కొందు తమ స్వాతం 

(త్యాన్ని నిల్పుకుంటూనే బీవయాతి సాగించినట్లు కనపడుతుంది __ 

“చ నిరుపహాతి స్రలంబు రమణీ పియదూతిక దెచ్చి యిచ్చుక 

ప్పుఠ విడె మాత్మకింపయిన భో జనముయల మంచ మొస్పుంద 

ప్పృ్పరయురసజ్ఞు లూహాగలయంగల్ల లేఖకపాఠకో_త్తముల్ 

దొరకినంగాక యూరకకృతుల్ రచియింపు మటన్న శక్యము” 

ఆ యూ పద్యం రాయలక యేదో సందర్భంలో సెద్దన్నగారు 

యిచ్చిన జవాబు. దీనిలో కవి తనకుంగల స్వేచ్చను వెలువరించాడు. 

(శ్రీ విజయనగర సంస్థాన గాయక శిరోనుణులతో వొకరైన, "కే. శే లు 
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(శ్రీ కలిగొట్ల కామరాజుగారిని గూర్చి చితంగా చెప్పుకుంటారు. పల్లవిలో 
ఈ మహానీయుడు అద్వితీయు6డని చెప్పలగా వినడం. ఆయీ గాయక 

శిదోదుణ్ తనకు తోంచినప్పుడేగాని పిభువు కోరినా పాడే ఆచారం తేదని 

వినికిడి. (శ్రీ పరవను రంగాచారయూువార ంగారు, తవు యేర్పాటు పికార హా నా కు J 
మొతేనేగాని విజయనగర సంస్థానంవారి ఆస్థానానికి వెళ్ళడానికి వొప్పు 

కొనేలేదు.. ఆ యెర్పాట్లు. (2) సవాదీతో కోటద్వారం వణికూ వెళ్ళడం. 
ae) 

(2) ఆక్కడ సవారీ దిగి పాదుకలతో సభవజకూ వెళ్ళడం. (గ్ర)ఆక్క_డ 
పాదుకలు వడలి సభకు వెళ్ళి సభలో చితాిసనంమీ(ద కూర్చోవడం. 

ఆ యీ మూ(డింటలోనూ మూ౭.డవదానికి (శ్రీ మహారాజావారు 
చెప్పిన అడ్తంకి యేమిటంకే? స్వామీ * సభలో మీరు చితాాసనం మీద 

కూర్చుండడానికి మాకేమీ అభ్యంతరం లేదుకాని ఆ సందర్భం మా పండి 

తుల కవమానకరంగా వుంటుంది గనుక అఆంగీకారం కాదన్నారనిన్నీ, 

ఆ పద్దతిని మేము రానే రాము అని ఆచార్యులవారు నిరాకరించా రనిస్నీ 

మాపరమ గురువులు చెప్పా విన్నాను-యెవరోతప్ప మహావిద్వాంనులు 

గాని మహాకవులు గాని మిథాకస్తవనాలు చేయరు, ఒక షట్బాస్రవే త్త మహో 

పండితునకు, ఒక మపహొాసంపన్ను6డు నూటపదహాజు పెద్దరాసులూ సలు 

వులూ యిచ్చి సన్మానించాండు. ఆ యీ సన్మానం వేజొక పండితుని ప్రయ 

త్నంమీ (ద జరిగింది. ఆ పగయత్నించిన పండితుడు ఆ గృహాన్లుని గూర్వి 

కొంచెం ళ్లాఘించవలసిందని హెచ్చరించే టప్పటికి ఆ మహావిద్యాంసు(డు 

శాఘించిన వాక్యం యిక్కడ వుదాహరించేది లేదు _ తాత్సర్యం వాిస్తాను. 

మీ యిల్లు యిల్లులాగ లేదు. అనగా, యేదో మహారాజు గృహం 

లాగ వుందని శ్లాఘించినట్లయింది. కాని దానిలోనుంచి వ్యంగ్యం తీస్తే ఆ 
గృస్త్లు యేకులంవాడో ఆ కులాన్ని యూసడించి నట్టయింది. అష్టకష్టాలు 

లోకంలో ప్తిసిద్దం. ఆందులో మిథ్యా స్తవం చేరలేదు, కాని చేరతగ్గదే. 

దానితో యేకొంచెమో గుణంవుంకే “వరగుణపరమాణూన్ పర్వ తీకృత్య” 

అనేది పెంపుచేసి పిసంగించవచ్చును గాన కేవలం నిరంధ కుసుమాలని 
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గూర్చి పిశంసించడం చాలా కష్టం. ఆయా బాధ కవుల కప్పుడప్పుడు 

కలుగుతూ వుంటుంది. 

(1) “మాతర్నాతః పరమనుచితంయ త్లలానాంపురన్తా దాసాశళశంకం 

జఠరపిఠరీ పూ_ర్హయే న్నర్తితాని (లీలాశుకుండు 

(2) “అరసికాయ కవిత్వనివేదనం శిరసి మాలిఖ మాలిఖ చూ 

యీ విధంగా పలువురు కవులు తమ పశ్చాత్తాపాన్ని వెలిబుచ్చి 

వున్నారు యేమెనా సరే అంతో యింతో కవి భికొటకు(డుగా వున్నప్పుడే 

కొంత అందం వుంటుంది. ఆగర్భ శ్రీమ త్త కవిత్వానికి సహాయపడదు. 

“తార్వుగంగవలె డేశదెశాల వెంబడి 

పడవటలె6 బడరాసి పాటులెల్ల.. 3 

కవులు కవులన్న మాత్రాన కవులుగారు 

విజయనగర మహారాజ విపులతేజ $” 

నిష్టావారి విశిష్ట సత్త 0 

అ నాకు గోచరించినంతలో కొంచెం వాగయవలసిన హాస క్తి 

కలిగింది. ఏ మహావ్వ క్తిని గూర్చి వాాయవలసిన (ప్రస యం 

ఆ వ్య క్తికిన్నీ నాకున్నూ సుమారు ముప్పై మూండేండ్ర కాలమునుండి 

గాడమయిన పరిచయం వుండి. యీ పరిచయానిక్కా_రణం నేను బందరు 

(వస్తుతం కాలేజీగా మాజిన్సు మోస్మూ-లుకు తెలుగు పండితు(డుగా 

'వెళ్ళడ మె. న మహావ్యకిషడ్డర్శనీ పారగులు శ్ర శిష్టా 

నరసింహ శాస్తుులుగారు. (వాసే వ్యక్తి యేదో మాదిరిని నాలుగు కలుగు 

ముక్కలూ నాలుగు సంస్కుతపు చెక్క_లూ కలగాపులగంచేసి నలుగురి 

నోళ్ళల్లో ఎలాగో పడి _పెకి వచ్చిన నేను. యెవరినేనా మెచ్చవలసి 

వచ్చినా లేక యీస డించవలసివచ్చినా ఆవలివారిని యే విషయంలో ఆయా 
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పనులకు గుజిచేయవలసి వస్తుందో ఆయా విషయాలకే యీవలి వ్యకికి 
ఆవలివారిని మించిన పాండిత్యం వుండడం ఆవశ్యకం. ఆదిలేని పద్దతిని 

మెచ్చిన మెప్పుగాని యీసడించిన యీసడింపుగాని విజ్ఞలోకం ఆదరించదు. 

(పస్తుతం యెవరిని గూర్చి నేను యీ ఆభినందనం (వ్రాయవలసి వచ్చిందో 

ఆ నరసింహ శాస్తుల్లు గారికి షడ్డర్శనాలయందున్నూ మహారాశాస్థానాలలో 

పరీక్ష యిచ్చి పొందిన సర్లిఫిక్కె_ట్లు వున్నాయి. నాకు ఆలాటి సర్ట్జిఫిక్కె_ట్లు 
లేవు. నాపిధాన గురువు బహ్మయ్య శౌస్తుల్లుగారు మాత్రం షడ్డర్శనీ 

వేత్త. యీ అంశం పలుచోట్ల మాకననంలో సూచితమే. “షడ్దర్శనీవేది 

చర్ల బంహ్మయశాత్తి గురువంణ్యుండు ధరాభరణ ! మాకు” ఇత్యాదులు 

చూడందగు. దీనివల్ల నాకు “సంధ్యావందనం నమ్మగురువు కిల్లా”” అనే 

దోషం తొల(గినబ్దయిందే కాని ఆ మహావ్య కిని గూర్చి అభినందించే 

యోగ్యత కలగనే తేద. యిట స్ట్లిలో నేను బందరు శిష్యుల డోరిక మీ 6న 

ర్తి దరిమిలాను బండిరుకు మూడోసారి అలవనితలంవపుగా 

వెళ్ళడం తటస్థించింది. వెళ్ళిన మూండోనాండే అపారమైన పడిశధారంతో 
నలగడంవల్ల ఆంధ)జాతీయ కలాశాలావరణంలో కూప రరూర్యుూంవతె పుండ 

యిటీవల షష్టిపూ 

వలసిన వాణ్ణయినాను. పలువురు ఆప్తులు రావడంతో శ్ర శాస్తులుగారున్నూ 

దయచేయడం తటసించింది. వారు కొత్తగా రచించిన “ఇందిరా పరిణయం” 
సాం 

ఆనే నాటకాన్ని నాకు యిస్తూ వారికి నాయందు వుండే అవా?జమెన 
॥ కున సు టన నన 

(చుమకు స్ఫ్పోరకంగా వుండే మాటలు వా(క్రుచ్చినార్కు ఆ మాటలు న 

“యథావద్వస్తు వర్ణనం” గానే జమకొటుకొనే యెడల నాకు వుండే అధి 
కారం యే యూనివర్సిటికి కూడా వుండకపోవలసి వస్తుందని భయపడుతూ 

న్నాను. యుంకోటి : ఆలా నేను సంతోషించే పక్షంలో నావంటి ఆమాయ 

కు(డంటూ పివంచకంలో లేకపోవలసి వస్తుంది కూడాను. అందుచేత 

వ జవ చి స జ నాశిని గు_ర్జెతింగినయ్యేవే నెను శాస్తుల్లుగారి కవిత్వాన్ని గహార్చి నాల్లు 

మాటలు వాయవలసి (వాస్తున్నాను. 

శాస్తుల్లుగారు తెలు(గులోకూడా కొన్నిపొ త్తములురచించియున్నారు. 
కాని'పిస్తుతం నాకభిపాయార్థంగా యిచ్చింది సంస్కృత నాటకం. 
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దీన్నిగూర్చి సంకేపరూపంగా భగవంతు(డు తోపించిన అధిశందనాన్ని 

మిక్కిలిగా (కోడికరించి (వాస్తున్నాను. సంస్కృత పతిక కే పంపితే 

యెన్నో రెట్లు వాియవలసిన నాటక మిది యనుట నిర్వివాదము. యీశాస్తు 
ల్లుగారు “షడ్డర్శసీపారగు” లనేసందర్భాన్ని లోకంతోపాటు నేనున్నూ 

విశ్వసించేవాళ్డే గాని, యేమాత మో కవనం అల్లంగలరనే తప్పు సంస్క 

తంతో యింతటి ధారాళుధ్రి గలవారనే విశ్వాసం నాకు యితః పూర్వం _ 

లేదు, లేనేలేదు అందుక్కారణం వారిగ్రంథాలు నేను శ్రద్దగా చదవక 

పోవడమే. వీరుకవులనే కాదు, మహాకవులని, అందులో ఆధునికుల పుంత 

లోని వారు కారని, యే మురారి మహాకవి ధారతోనో పోల్చతగ్గధార విరి 

దని వీరి యిందిరా పరిణయం నాకుబోధించింది. యిట్టినిరామాటమై న 

భారతో నిర్దుష్టంగా కవిత్వం చెప్పేప్రికి (పపంచకంలో కవులలో న్ధానం 

యెందుకు లేకపోయిందా ! అని సంశయం కలుగుతూవుంది. కాని శా స్తుజ్ఞా 

లెవరున్నూ కవులనిపించు కోడానికి చాలా అభిజాత్యం సెట్టుకుంటారనిన్ని 

నాచిన్నప్పు డెజు6గుదును. శాస్త్రం చదువుకున్నవాశ్శంపే కవిత్వం చెప్పు. 

కొనేవాళ్ళకు యెంతోగౌరవం వుండటమున్నూ, కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళంయే. 

శాస్త్రజ్ఞులకు యీసడింపున్నూ సర్వసామాన్య విషయాలే కాని నాచిన్న 

నాటికి కొ” త్తవికావు. అందులో తెలుగులో కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళం పే సం 

న్మృుతపండితులు బొత్తిగా తోంటకూరలో పురుగువతుగా చూడడం నేను 

అనుభవ సిద్దంగా నే యెలు(గుదును. యూకారణం చేతనే మాపరమ గురు 

వులు బగిహ్మాయ్యశా స్తులు గారికి జంకుతూ జంకుతూ చాటునా మాటునా 

nese శాసాంభ్యానకాలం టో కవిత్వాన్నిసాగించేవాళ్ళుం. దానికూూ.డా వారు 

అంగీకరించేవారు కారన్నమాట. అందుకే మేము శాస్తవ్యాసంగానికి అడ్డు 

తగలని పద్దతిని కవిత్వం చెప్పుకోడానికి అభ్యనుజ్ఞ పుచ్చుకోవలసి వచ్చింది. 

ఆపద్దతి కవిత్వమే మా ధాతురత్నాకరరచన. (ప్రస్తుతం శిష్టాకవిగారు---- 

కాదు, పండితుడుగారు- నిరామాట రచనాధురంధరులై వుండికూడా యేసం 

స్టానానికిన్నీ కవినని వెళ్ళినట్లు కనపడదు. అప్పయ్య దీక్షితులంత వారి 

క్యూ డా యీత లతిక... వున్నట్టు “పిళ్ళః కవిరహాం విద్వాన్“ ఆనే 



836 కధలు... గాధలు 

క 

- 

వాక్యంవల్ల స్పష్టపడుతుంది. పూర్వకాలంలో మాట నను చెప్పతేనుగాని 
గం చం 

నావిద్యాభ్యాస కాలానికి కవి అనిపించు కోవడంకంట పండితుండనిపించు 

కోవడమే గొరవాపాదకమని నేను బాగా యెొజు6ంగుదును. గదాషలాదుల లో 

కవికి పూర్ణసమ్మానం తు !2లు వార్షికం. శాస్త్రజ్ఞులకు పూర్ణసమ్మానం 

రు 18లు వాక్షికం. కవికి శాహ్ర్రజ్ఞాలతోపాటు సమ్మానంలేదు సరిగదా, గాయ 
కులతో పాటుకూడా సమ్మానంలేదు. యీ దురన్యాయాన్ని సహించలేకే 

వనపర్తి సంస్థానంలో. 

క॥ గానమ్ముకన్న కవన_మ్మేనా౭డేనియును రక్కుబే ? 

అంటూ నేను రాజుగారితో వివదింపవలసివచ్చింది. విషయం 

విషయాంతరంలోకిపోతూపుంది. (ప్రస్తుతం మనరు ముఖ్యంగా రావలసింది, 

పండితులు కవిత్వాన్ని చెప్పినప్పంటిక3ె కవినామథారణకు లజ్జపడరారనే 

దియ్యువే. షడ్డర్శనీ వేత్తలుగావున్న మున శా శాస్తుల్లుగారుకూ డా చకార 

కాన్ని పురస్క_రించుకొనియ్యేవే “కతౌషష్టి” ఆతికిమించే వజరున్నూ 

యే చిల్లర మల్లరలో తప్ప పుస్తకరూపంగా యే విషయాన్నీ (ప్రచురించి 
నట్టు లేదనుకుంటాను. ఆ మధ్య రాళిదాసకృత మేఘాందేశాన్ని. ఆం(ధక 

రించి నకైణుగుదును. దానివల్ల ఏరు చాల్యాదారభ్యా ఆభ్యసించినవిద్య 
na) ou) అ 

సంస్కృత మైనా ఆంధంమాతృవాష అం -పాతుపుచేతో, కారేజీలో ఆం[ధాని 

కరా్కాాడా అ వువాధ్యాయు గా పుండవలసి వచ్చో దానితో రాడా ర్చషి 

చేసినట్లు విస్పష్ట మ. ఏది కవితాధార ఆంధింతో కరాజా ధారాశంగానే నడు 

స్తుంది. అయితే వీరి ఆంట్రైకరణానికి లోకంలో తగినంత వ్యాప్తి కలిగిందా 

అంకే మాతం తగిన జవాబు లేదు. శాకుంతలాంథి)కరణానికి వీరేశ 

లింగం పంతులవారికిన్నీ, మేఘనందేశాం(ధే కరణానికి వ -_సు. రాయుడు 
గార్కిన్నీ కొంత పేరు వచ్చినట్లు లోకం వల్ల తెలుస్తుందే కాని తక్కిన 

రా 22) Pe >) అ 

వారి కవరికిన్నీ అంతటి అదృషం పట్టినట్లు కనపడదు. అంతమాతంచేత 
న 6 ౯౫ 

వారివారి ఆంధింకరణాలు వ్యరాలనడానికి వలనుపడదుగదా ? ఇంతటి 
ed 

(మహాశాస్ర్రవే_త్త కవి కావడమే దుర్హటం, ఆ కావడంలో సంస్కృతంలో 

అయితే కావచ్చు (గాక దేశభాషలోకావడం మిక్కిలి అభినందనీయం. యిది 



(48) శిష్టావారివిశిష్టత్వం 887 ప్పి 

హారినాగభూషణంగారివంటి మహాగాయకుండు, లేదా శిరోమణి పనిపడితే 

గజ్జకట్ట నారాయణదానువలె హరికథాకాలకేపం చేయడం వంటిది. వెనక 

(శ్రీ శిష్టు కృష్ణమూర్తిగారు వేదం వచ్చి వేదాంగములున్నూ వచ్చి ఉభయ 
భాషా కవియి కులవిద్యయె న వీణలో అఖండు౯డై సనాయి కూడా వాయిం 

చుట డోలు కూడా వాయించుటవంటిదిగా భావించవకెను. వెనుక శ్రీవద 

హోేబల శాస్తుల్లుగారు శ్రీ చింతామణి గ౭ణపత్యుపాసకులు కాశీలో చెప్పులు 

కుట్టుటతోకూడా పాండిత్యమును కనపజచి తజ్జాతీయునిచే సర్టిఫికెట్టు 

పుచ్చుకొన్నట్లు గురువులవల్ల విన్నాను. యూయన ఆంధు)ండు. కాశీలో 

నెల్లిపండెితులను జయించి "” కాళశ్యా మేకః కాశినాధోఒవళశిష్టః న్ 

అని విధమించినట్లు వినికి, కాశీలో విద్యార్దులు నేంటికిన్నీ యేకేటా 

పూజించే గణపతి యీ శాన్తులుగారు (ప్రతిష్టించిన దె వతమె. ఆ పూజ 

ఆం(ధ విద్యార్థుల యాజమాన్యం మీదనే మా విడ్యార్ద్షి దశ వణకున్నూూ 
జరిగేది. బహుశ ఃయిప్పుడుకూడా డిటో పికారమే జరుగుతూ వుండనుకుం 
టాను. మన ఆంధులలో కాళీని కూడా వకమూలకు తెచ్చిన విద్వాంను 

లుండేవారని పయి సంగతి సాక్యుమి స్తుంది. నిన్న మొన్నటెదా(కా సజీవులై. 

వున్న శ్ర మహామహోపాధ్యాయ భట్టాచార్య గంగాధంశాస్తుల్లుగారు కూడా 

ఆం|(భులే. ఇట్టివారు బర్యూమంది మన ఆంధుిలలోవున్నారు. ఆకాలంలో 

వేదశాస్త్ర, (శౌతాలల్రో వ్యాసంగం చేసి లోకాతీతులనే పేరు పొందెవా 

శుండేవారు. ఈకాలంలో రాజకీయ భాషల్లో పాండిత్యం సంపాదించి 

ఖండాంతరాన్లో మహామహోపాధ్యాయ స్థానాన్ని ఆలంకరిస్తున్నారు. ఉదా 

హరణం లేక (ప్రథ మోదాహరణం, (శ్రీ రాధాకృష్ణన్. శ్రీ శిష్టాశాన్తుల్లుగారు 
బందరువారు కాకపోయినా కొంచెం పెకి వచ్చింది మొదలు తమ వాండి 

త్యాన్ని బంచరుకే వినియోగించిన కారణంచేత బందరు పౌరులు వీరిని 

శ్రీయుతులు నాదెళ్ళ పురుషో త్తమ కప్వతంసునితోపాటు తమవారినిగా 
పేర్కొని గర్వపడుటకు శంకింపనక్క_రలేదు. పురుషోత్తమ కవిగారు 

గురు శుశూషవినాగా అనేకవిద్యలలో నాటితేణిన (ప్రజ్ఞా విశేషమాను సంపా 
చ ంచంరాయాళకాజణక గావనంతతిని వదతింనాముంఅకొలక విగాంంణయముగా నువదయోం 



ఫ్ కొతి కథలు. గాథలు 

నించిన విద్యా వయోవృడులు. “పినిసిపలుమున్” అనే యింగ్ మవాషో 
(a) యె ళా 

వాదుల _టెటిల్కు పీరు పిథ'మోడాహారణం కాళ4దగవారు. నరసింహ 
రా "క 

శాసులుగారు ““ తప్పించుక తిరుగు వా €ణడు ధన్యు€దు నువుత్ ”” ఆనే 
ఎర భో 

వ్ ష్ a లీ క్ 5 ఇ స వారది మయాదిదివా దు. విరుచాలాభాగం తమతండ్రి శ్ర సితారామశాస్తులవారి 

అట్ల SN జ జాస్ 
యొద్దనే విద్యాభ్యాస మొనర్చినట్లు వా_సు3 సి యున్నారు. ఆశ్షా కము 

నుదహాదిసాను. 
PRUNE wr) 

నో. విడ్వన్మ_తేభపంచాననదిరుదథరో చక్షిణస్యాం త్రై ౦ద్యాం 

భూయపష్టట్కర్వా ఊరీక్చల నిగమశిరోరత్న భూహౌాకలాపహః 

(శ్రీ సీతారామ విద్వద్గురు చరణసమారాధనావా౬_ప్టవిద్యో 

వ్యద్యోతిస్తా౬న్షదికుస్వయ మతులయశా శృాష్టవంళో నృసింహాః॥ 
షే 

త 
కవలనసాహిొతీసదులు మూ మేకారు. వీరివల్ల హపృస్తానతయ శాంతి చేసిన 

వారెండతో కలరు. సదరు శాస్తులవారి దర్శనం చేను గుంటూరులో చేసి 

యీ సీతారామ శాస్తులవారి సాహిత్యం మిక్కిలి నుప్రసిదం. వీరూ 
0 ను ట్ డు 

పఅన్నాను. మాటలాడతశంతోకూడా యాశాస్తుబ్సుగా చు బహు చమత్కాారులు. ఏకో 
వీరు వార్షక్య చశలోకి వచ్చారనే కారణంచేత గుంటూరుకాలేజీ (ప్రిన్సిపాలు 

'వుల్లు” దొరగారు ర్నిటరు. కావలసిందని చెప్పడానికి పూర్వరంగ 

పశ్నగా “శాస్తుల్లుగారూ 2 మీ కెన్ని యేళ్ళు” అని అప్పుడ ప్పుడు ఆదుగుతూూ 

వచ్చేవారంట. దానికి సీతారామ శాసుల్లుగారు తడుముకోకుండా “'తొమ్మి 
దేళ్ళు”” అన చెపుతూ వుండేవారంట. కొంచం తెలుగు మాట్లాతడం 

చేతనైన సదరు పిిన్సిపాల్ “పుల్లు గాద” “వాటీజ్ దట్” అని నరో 

తానే ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకొని వూరుకుంవారంట: తుట్టతు వకువరనా(డు 

(పిన్సిపాల్ గారు గట్టిగా నిర్బంధించి ఆడిగేటప్పటి3..._ “తొమ్బిదేళ్ళం పే 

అజఅవై మూండేళ్ళు”” అని సమాధానం చెపితే దొరగారు చాలానంతోషించి 

మళ్ళా కొన్నాళ్ళు వుండడానికి ఆర్డరు ప్యానుచేశారంట ఆ శాస్తుడ్వగారి 

వాక్న్చాతుర్యాన్ని వర్ణించవలసివ_స్తే చాలా గంధం పెరుగుతుంది. దీన్ని 

బట్టి మనకథానాయకు(6డు నరసింహా శాస్తుఖ్దుగారి వంశం ఆనాదిగా విద్యా 
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య టె 

వంశమని మనం సంతోషింపవచ్చు. కథానాయకుని కుమాళ్ళలో కొందలు 

ప్రీడర్లుగానూ, కొందటు ఉపాధ్యాయులుగానూ వున్నారు. విమర్శనాలు 

వగైరాలలో పాల్లొన్న వారున్నూ పీరిలో వున్నారు. వాగ్సంధం (బహ్మాస్తుం 

మొదలై న పేళ్ళతో ఆవి అచ్చయి వున్నాయి. మొత్తం శాస్తుల్లుగారికి 

సర ్వ్రశ్వర్యాలున్నూఫవించాయన్న్నవమాట. తుదకు “నాటకాంతం కవత్వమ్ు* 

అనేఅభియుకో క్రి సార్ధక పడేటట్టు యీ ““ఇండిరాపరిణయ్” నాటకాన్ని 

రచించారు. ఇదిసముదిమధథనంతో పా9రంభమయింది. నృసింహావతాడ 

కథతో పరిసమాప్తి చేశారు. 

శ్లో. ఛన్నం వ్యోమతలం విమాననిచయై రృభె)రివ పారివృషి 
(శ్రావ్యాదితు చరంతిదుందుఖిరవా వర్షాసు నిర్హాాదవత్ 
విద్యుత్స జ్లినిభాశ్చఠంతి వనితా దివ్యాఃపి?య్మైన్సైరితో 

బిహ్మా౭.ండం నిరవద్య మద్య అలితం పాలి గ) హొ శీహారేః. 

ఉదాహాదించిన శోకడ్యయం వలనే గంధక ర భారాశుది దాటి దో 
ae) (aap) అంట యు త 

విజ్ఞులు గురుతింపగలరు. యొంతపరిశీలించినా పాదపూరణార్లక ముఖై_న 

చ. వై. తు. హి న, తోనగునవి కనపడవు. సుబంధు మహాకవి యే 

మన్నాడు ‘ 

శభ (2 సత్క-_వికావ్యబంధఇవ, అనవబద్దతుహినః.”' 

అన్నాడు. యేసందర్భంలో? కసలత దు వర నా సందర్భంలోనో 
wD E59 

లేక గీగిష్యర్తు వర్ణనా సందర్భంలోనో, బుతువకందో మంచుప్పండదని 

గంహించువోవాలి. మజివక క్లోకంకూడా చూపుతాను. 

శో. కీరాః కోదికి తేము కల్చ్పతరుషు ప్రారబ్ద వేదాక్షరా 
శ్రా ణు 

వాతా శ్చృందనవాటి కాంగణచలడంగా ఒఒపగాంభ స్సృశ' 8 

కించై తే వింవంతి పంచమరవం చూతేమ పుంస్కోకిలాః 

ంజషు పొతిబ చ ము కట 1 కుంజేషు వ్రతిబద్దయుంకృతిరవా ధావంత్యమీ షట్పదాః 

నేను ఉదాహారించిన శ్లోకాలేవీ, ఆలోచించి వెదకి వదాహారించినవి 

కావు. యెక్క_డపట్లినా ధారఅనద్లళంగానె నాబుద్దికి కనపడుతూ వుంది. 
ర్ ళ్ టు 
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అందుచేత గంథమంతా నాకుధారాళుద్దికి వుదాహారణంగానే కనపడుతూ: 

వుంది యిందు మిక్కి_లీ సులభంగా వేదాంతవోధ సాధించ6బడింది. హార 

హార వైషమ్యము రేకుండా కథావస్తువు కల్పింపంబడింది. 'తెలుంగుపతి)కలో 

యింతకన్న శ్లోకాలు వుదాహరి స్తే వ్యాసము చేద ్సస్తపు తరగతిలోనికి చేర 
ఛా అవే తాల]. 

వలసివస్తుంది. అయితే యీనాటకంతో శాబ్లికదోషాలేమీ లేనేచేవా? అని 

పురోధాగులు పిశ్నిసారేమో? వున్నాయి. లేకపోలేదు. కాని అవి అచ్చు 
॥ rom} ఖీ Ks am] అట పొరపాట్టున్నూూ కావు. గరింధక ర్లగారి వాగితలోగన ఆపొరపాట్లు పడి 

వున్నాయి. పా9చీన పండితు లంచబున్నూ వాయడం ఆలాగే వాిినారు. 

యూ అంశం తొటాపి గ9ంథాలు పరిశ్లి స్త స్పప్టపడుతు-ది. దాన్ని వారి 

పాండిత్యలోపం డైంద పరిగణించు డోవడం ప్రాజ్ఞ అతణంరాదని నా 

తలంపు. మాముతాతగారి స్వదసూరి పుస్తకాలలో వారిపేరు నృసింహ 
అంగం ౮ తాజా PR a 

శాస్తుల్లు అనే వా7యయబడివుంది. అంతమాతించే3 ఆయనకు సింహశబ 
నే టో (అ 

ణి p జ్ జ రజో ఉల షై ్న 

వ్యుత్పత్తి తెలియడ ని యెట్రనుకునెది? యిటీ పిత న వనిపడి జే నిల్వత గ్గవ్ 

కనపడలేదు. ఒక్క_టికాంవోలు నాకు (ప్రష్షవ్యంగా +" కనపడింది. తీరా 

దాన్ని బయటపెడి తే 9 మం౭ిపయితాహే .. కణపయితామా 

అన్న మాదిరిగా యేంజవాబు వస్తుందో అని భయపడి వూరురున్నా 

నని విజ్ఞులకు విన్నవించు కుంటాను. మతఆీన్ని వీరియింటిపేరే కొంచెం 

మార్పుతో మఆశివకటిపుంది. అదె శిరా. యింకొరటివుంది, అది శిష్టు. 
Cc? 

ప్రస్తుతం మనంమాట్లాడురున్నది శిష్టావారినిగూర్చి. శిష్టువారినిగూర్చి 

యింకొకసారివాిిస్తాను. ఆజా సెటప్పుడే తాటితో దబ్బనంగా పిండుపో9లు 

వారున్నూ వస్తారు. మాపారింతంలో వీజిద్దటికీ సంబంధించిన కథలు చాలా 

వున్నాయి. కొన్నిటిని (శ్రీగురజాడ రామమూర్తి పంతులుగారు కవిజీవిర 

ములు అనే చర్మిశగంంధంతో యెత్తుకున్నారు. ఇంకాకొన్ని పర్లెటూళ్ళల్లో 
సుద్దలవల్ల నేను విన్నవున్నాయి. మతొకప్పుడు (వాసాను. ప) స్తుతం 

శిష్టావారికి నమస్కరిస్తూ దీన్ని ఆపుతున్నాను. 
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పిస్తుతాంశాన్ని మజిచి వా?స్తున్నాననుకుంటాను. ఈ (ప్రమావం నాకు 
Pn =) అల అనాను 

ఆనాదిగా వుంది. ఇప్పుడు మజీ అధికమయి నా పని “గానుగు రోకలిసిద్ది 
9 93 ఏ ౨ ag ~~ డ్ వి ర్నార దడా అక్ష నష. అడ పిడి ఆనె స్థితిలోకి వచ్చింది. ఇట్ల స్పితిలోవున్న నన్ను ఆలు సభలకు 

ఆహ్వానిసారు. వెళ్ళే శ క్రిలేక మానుకుంసే యేలాగో లాక్కు_పోతారు. 

అక్క.డ యే([పమాదం వనుందో ఆని వారు ఆలోచించరు. వెళ్ళి పూటికే 

బెల్లంకొట్టిన రాయిమాదిరిగా కూర్చుంటే యేలాగ ? యేదో మాట్లాడవలసి 
వస్తుంది. ఆ మాటలలో యేమీ దురర్రం లేకపోయినా వుందని (భ్రమించడం 

ఆక్క_ డనుంచి“వపంచశకుభం పంచాళుఖహమ్” లోకి దిగడం, యొందుకీకర్మం 
అని వూరుకున్నా తప్పడంలేదు. పారిరబ్దం భోగతో న్యేత్, యిది 

“యావజ్జీవం హోష్యామిగా” పని జరగవలసిందే. మళ్ళా పంనసుఆం దేని 

లోకో పోయింది అనుకుంటాను. భవతు. బలరామూడికి ఆ రింగ (మెర 

తగిన తరవాత పళాాతాపం కలిగింది. ఆయీ దోషం యేలా నివ రినుంది 
i peo ATE o aN) 

అనే చింత వుచయించిండి. ఆ బాహ్మాబుమలను పంశ్చింజాండు. వారు 

నిర్మాగమాటంగా జవాబిచ్చారు. యేమని ? 

సూతుండు జన్మత త్పూదుిడయినప్పుటికీ జానవః బాంహ్యండు 

కాబట్టి నీకు బిహ్మహతా్యదోషం తగిలింది ఆని స్తాష్షలగా చెప్పి దానికి 
టి! 7 [ar CSTD 

తగ్గ పారియశ్చి త్తాదెకం విధించారు వారి వాక్యానసారంగా బలరాముడు 

తీర్ణయాతాీిదులు _ నేవించడం జరిగింది. మనకు పరిస్తుతం కావలసింది 

““హపొరాణికులు నీచులుి'రారు, పరమపూజ్య లనేదియ్యువే వ్యాసులవారికి 

వేదాలు నాలుగేకాక ఖిలసంహిళలున్నూ మహాపురాణాలు పద్దెనిమిదిన్నీ, 
అలో టో అ చొ కొ ఇష రా భ్ "Es ఎడ్ నాభ ఉపపురాకకాదులు పద్దెనిమిదిన్ని హృతం విలిగదా ? ఇన్నిపురాణాలత కర్త 

వ్యాసులేనా లై వేలువేలుగావున్నారా? ఆఅచేవిజారం యిప్పుడు పెటువోవదు. 

““హౌరా౭ణికులు నీచులాి” ఆను విషయాన్నే చర్చించుకుందాం. 

వార్రసులవారు వేదాలటచారానికి కొందయి శిష్యులను వినియోాగిలచారనిసని LL 
an 

పురాణ పిచారానికి సూతుణి నియోగించారనిస్నీ ఆ పురాణాలలో? 
కనపడుతుంది. ఆ పురాణ వేత్సత్వమే సూతుజ్ఞ్యబహ్మముషిని చేసిందని 

'వేజే (వాయనక్క_అతేదు. అట్టి పుదాకకాదుల యంచు నీచత్వాన్ని యర 
ta 
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రాపాదిన్తారు ? శాంతం పాపం. విధించిన (బ్రహ్మహత్యా పాగియళ్చి త్తమే 
వేయినోళ్ళతో ఘూషిస్తూవుంది. అట్ట పురాణాలను లోకులకు బోధించే 

సాహిత్య పరులు నీచులు అనడానికి యే ప్రాజ్ఞునికి నోరాడుతుంది. అసలు 

వేదార్లం చే బ్పవారికి 

కనికా వ్యాకరణం ఛందో నిరుక్తం జ్యోతిషం తధా 

కల్ప శ్చేతి షడంగాని వేదస్యాహు ర్మనీషిణ8 "” 

ఆనే షడంగాలున్నూ తెలిసి వుండాలి. ఈలాటి షడంగవే త్తలు 

యింకావొంచెం శేషించి వున్నది మనఆంధధ్ర దేశ మే. అజఅవ దెశంకూడా 

ఆయీ భాగ్నంకలదే అనివినికి. భవతు. యినిం|[పజలు వునా పురాకళకాలు, 

అయా నాగ వేడార్లం చెప్పడాని త A వ 

అప్పుడు ఆవేదం పాపం గడగడ వొణికిపోతుందంట : ఆయారహస్యం 
నేను ఆమహో విద్వాంసుల ముఖతః విన్న దేకాని స్వకపోలకల్పికం కాదు. 

అట్టి పౌరాణికులు సీచులు అని అపవదించడానికి యెవరికి వుంటుంది 

సాహసం. భారత రామాయణాలు రెండూ పురాణాలు కావు. భారతం యితి 

హాసం, రామాయణం కావ్యం. మొ _తంవేదంమొదలుకొ ని గొల్లసుద్దుల 

వరకూ కావ్యశబ్దంలో యిముడుత వి. కవియొక్క కర్మ (Uo నరూవకం) 

సర్వమూ కావ్యం. వేదానికికూడా అపొరుషేయత్వ్యాన్ని పలువురు వొప్ప 

రని తెల్విడి. వాల్మీకి మొదటికవి, వ్యాసులు రెండోకవి. 

ఉళ గ 

ఎనాతి ([పియశిమ్యు6డా నా రునంభవుం 

డటుమి ది శిమ్యండు వ్యాసమౌని” (శ9వణా 

ఏరిద్దయాకూడా యించుమించుపురాణక_ర్హలే. యికతెలుగులోనికి 

వద్దాం. నన్నయ్య, తిక్కన్న, యెజ్ఞన్న ఏరుముగ్గుతూ పురా౭కకాం(ధీకరణం 

వల్లపొరాణికులే. లోకంలో ఆంధ దేశంలో యీో(తిత యానికి వున్న గొరవం. 

యెవరికి లేదుగదా ? అట్టివారిని, సీచులుగా అవవటించే వారుంటారని 

నేననుకోను క రదక 2౩ పురాకకాలయంచు పూర్వకవుల కెంత 

గౌరవం వున్నదీ పెద్దన్నగారి వాక్యమే తెల్పుతుంది. 



ట్య శే కధలు... గాధలు 

(1) “అతుల పురాణా గ మేతిహాసకథార్హ "” 

(2) బహ్మాండాది నానాపురాణ విజ్ఞాన నిరతు 

ఇందు రెండోది నన్నయ్యభట్లారకునిది, వి_స్తరమెందుకు ?* పురా 

కకాలయందుగాని, పౌరాణికులయందు6గాని నైచ్యభావం కల పా9జ్షాలు 

న్నట్టు నేను యెజుంగను. నాకు పొౌరాణికులయందు చాలా గౌరవధావమే 
వుంది. పురాణాలయందున్నూ చాలా గౌరవభావమే. కనుకనే దేవీభాగవత 

మును దెలింగించాను. దాన్ని యెవరేనా యెక్కడేనా పురాణం చెపుతూ 

వున్నారంకే అది నాకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇతరులకుకూడా 
ఆలాగే అని నేను అనుకుంటాను. పౌరాణికులంటూ లేకపోతే సంస్కృత 

పురాణాలుగాని, ఆంధధపురాణాలుగాని బూజుపట్టిపోవలసిం దే. సర్వేసర్వ(త 

ఈ యిరవయ్యోశతాబ్దంలో అంతో యింతో అక్షరజ్ఞానం వుండడంచేత 

యెవరంతట వారు ఆయాపురాణాలు చదువుకుంటూ పున్నాతుగాని యిప్పు 

టికి కొంతవెనక కాలంలో పొరాణికులతే ఆయాచరిత 9 శ్ఞానానికిన్ని, వాట్ల 

వ్యాప్తికిన్న్ దెక్కు. అట్టివారు నీచులని యెవరపవదించినా అది నేను 

వినలేను. వినినచో దుఃఖంతును. పౌరాణికునిద్వారా వ్యాప్తికి రావడం 

(గతానికి న్యూనతాపాదక మే అయితే బట్టు లద్వారా వ్యాప్తికి రావడం 

అంతకన్నా అధ్వాన్నం గావాలిగదా ।; చూడండీ (శ్రీనాథుని చాటువు. 

క. కవితాకన్యకు నలువురు 
కవి జనకుడు బట్టుదాది గణుతింవంగా 

నవరసరసికు(డె ధవుండగు 

నవి వేకియె తోడంబుట్టు వనవేమనృపా. 

దినిలో తరాల కరా ఆరోజులలో జరిగే కవితావ్యా ప్తిని 

(శ్రీనాధుడు తెల్పి వన్నాండు. ఇప్పుడు అచ్చు రాంజట్టి పూర్వపురీతిని 
చ్యాపించ నక్క ఆలేదనుకోవచ్చును. 

“నోటంబడు తుంసురులేనీయు నిప్పు 

డచ్చువచ్చినకతనన్ జగాన విలసిలైడి” 



(44 పొరాణికులుసిచులా? 345 

అయినా నాటకాలకు పిదర్శకు లేలాటివారో పౌరాణికులు వురా 
కకాల కౌలాటివారే. తజచు పౌరాణికులు వీచవారుగా వుంటారు కనక 

నె చ్యాన్ని ఆపాదించవచ్చునందామా ? సమ్మతమే. కాని ఆ పక్షంలో 

యో దోషం పొరాణికులకన్నా ముందుగా కవులకే తగులుతుంది కదా | 

సీచులు రచించినట్టున్నూూ, పీచులు వ్యా ప్పినందిస్తూ వున్నట్లున్నూూూ తేలు 

తుంది. అందుచేత ఆ హేతువుచే నై చ్యాన్ని ఆరోపించడం పొసంగదు ! 

ఆ దారి్నిద్యాన్ని కూడా మహాకవులు వొక ఆభరణంగానే అలంకరించు 

తున్నారు. 

(ly మాంతుభికౌటనము. 

(2) లః నా౬స్కాకం శివికా.... విద్యానవద్యా స్తినః. 

(9) క్లో. ఆరనాళగళ దాహశంకయా మన్ముఖా దపగతా సరన్వతీ 

కవులు దర్శిదులనడానికి మనహిందువుశే కాదు ఆంగ్లేయులు, పార 

శీకులు లోనె నవారంతా వొప్పుకుంటారు. ఆంతమా(తంచేత ఆ కవిరచనకు 

చెచ్యంరాదు. శ్లో. "భికుణా కకనికి ప్తః కిమికు ర్నీరసోభవేక్” 

ఆని పూర్వులే సమాధానమిచ్చియున్నారు. కవిరచనకు నై చ్యాన్ని 
సంఘటిం చేడి గంంథంటో పతిపాద్యమెన విషయంగాని కవినిష్టదారిద్యా 

దికం కాదు. కేవలమూ వెితిపాద్యాన్నిబక్లే గొచవం రావడమూ కష్టమే. 
యిదివతొకవ్నృుడు చూచుకుందాం. కవికి ఆ(గహంకలిగి (వానేవాంతలో 

కూడా జాదార్యం వుండాలి. అంతేకాని హయ పిసంగం వుండకూడదు. 

తిడి తె తిట్రనాండుగాని చుదువుగా వుంది అనిరసజ్ఞాలు మెచ్చుకోవాలి. eC 

'రేఖానిలాపంలా వుంపే అది హైయంగా. కనపడుతుంది. ఈవిషయంలో 
టగా 
ర. 

చారకకుండా వుండడం చాలాకష్టం. (ప్రస్తుతం నాదృష్టిలో వొరాణికులు 

గాని, పురాళకొూలుగాని, పురాణక ర్రలుగాని- ఆంధీిక_ర్హలుగాని, శో9ితలు 

గాని వీరందణూ వపరమపూజ్యులుగానే తోస్తారు. వీరిని నీచులుగా పరిగ 

ఇకించి కవికవిత్వాన్కి_ నై చ్యాన్ని ఆపాదించేవారివూహ నాకు నచ్చక లేని 
వోపిక తెచ్చుకొని యీ నాలుగుమాటలూ వాగిశాను. ఐళ్వర్యానికి కవి 



ల్శ6 కదలు. గాధలు 

తాషనికీ నంతచుట్లణీక మో డారి(ద్యానికీ కవిత్వానికీ ఆంతే చుట్టరికం. 

౬క ప్కాాక్కా కవివాలణి వొకొ_క్క_ రికి నచ్చుతుంది. ఒకొ్కాక్కరికి నచ్చుదు. 

భిన్న రుచిర్హి లోకః. యెవ్వరికీ నచ్చనిదంటూ వుంటుందని నేననుకోను. 

“టోక్రులరసనతె యాకులుగా నుండునట్టియవివో కకఠకాళత్ "" (కవికర్ల 

ఈ వె భవం పట్టడం కష్టం. కేన్వాసింగు వల్లకూడా యీ వె భవం. 
౬... ళు 6 a) Ens 

పట్టదు. దీనికికూ డా సమర్దనం భవభూతి చూపించాలడు. 

““ఉత్పత్స్యతే మమతుకోపి న న అతా? కాలోహ్యయం నిరవథి 

ర్వ్విపు లాచ పృథు ఆన్నా (డు. ఈవిషయం సహృృదయె కగమ్యుంగాని 

వె తండికులతో వాదించి తేల్చదగ్గదికాదు. తనమనస్సులో నొకటి పెట్టుకొ 

ఎుకినాకటి మాట్లాడువారు సహృదయు అన్నటికన్ని రారు. విషయం 

విషయాంతరంలోకి దూకుతూవుంది. పిస్తుతం పొరాణికులను గూర్చికదా 

వుషక్రమించాను. వారు వీదవారే యగుదురుగాక. వారు నాదేవీభాగవతాన్ని 

పురాణంచెప్పి వ్యాప్తికి తేవడం నారచనకు గౌరవాపాదక మే. దానివల్ల 

నారచనకు నైచ్యంరాదని నానమ్మిక. పిత్యుత గౌరవమే. నారచనలో 

వ్యాకరణాది దోషాలుం కే ఆట్టిదోషం రిగులుతుంది. దానికి పౌరాణికులు 

కారణంకారు. చేను ఛందోమాత పరిజ్ఞానంతో రచనకు దిగితే.... 

“వ్యాకరణాదివిత్'” అని వుండడంచేత అట్టి దోషం తగులుతుంది. కేవల 

ఒక్యుజ్ఞా నం మీ6దగాని లక్షణ జ్ఞానం మీదనే గాని కవిఆధార పడకూడదు. 

రెంటినీ అనుసరించాలి. అందులో లక్కు మే పరిధాన స్రానానికి వస్తుంది. 

(వా న్తేచాలా వొయాలి. కొంచెం దిక్ప్రైచర్శనం చేస్తాను. (శ్రీమాడభూషి 
వేంకటాచార్యులువారు (అభినవ పండితరాయలు) అక్షిభున అని పయో 
గించారు. వారి సమకాలికులే బాగా కవిత్వం చెప్పేవారే *చఖీర్చుుప'అని 

పంయోగించారు. చక్షుః భూః, యీరెండున్నూ కల్చితే అకారాంత మేలా 

అయిందని ఎవరో అడిగితే యాయనకు వ్యాకరణం రాదుకనుక ఆచా 
ర్యులవారి “ఆక్షిభువి అనే పియోగాన్ని చూపించారు. (వై యాకరణాః 

పిశాచాః పంయోగమంతే9ణ నివారణీయా ౪) అయితే ఆరూపం పాణిసీయ 
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సూతం (అచతుర, చూ లో నిపతించ బడివుంది గాని రెండోరూపం 

నిపతించబడి లేదు. కనక ఆకికిచకుః అని మాతి స్తే పాణం మీ౭దకి 

వస్తుంది. ఆయీరహస్యాలు చిరకాల గురుళు శూషా సాధ్యాలుగాని యతరధా 

యెంతటి బుద్దిశాలులకున్ను ఆఅంకేవకావు. ఆయీాచూపిన ఆక భువ_చక్తు 

ర్భువ ఆనే రూవాలవల్ల కేవల లక్ష్యుధారంగా రచన సాగిస్తే నవ్వులపాలు 

తావలసివస్తుందని వ్యాకరించినట్లబింది. యింకోటి కూడా చూపి దీన్ని 

ముగిస్తాను. యీ గోల యెందతో మహాకవులకే చాదస్తంగా (తెలియక 
సుమండీ) కనపడుతుంది. పశ్రికాపాఠకుల కీగోల రుచింపదని యెజింగిన్నీ 

(సక్తి కలగడంచేత జిజ్ఞానువుల కుపకరిస్తుందని కొంచెం ప్రాస్తున్నాను. 

ఇం[దాణి ఆఅంకే (ఇం|దస్య _ భార్యా) ఇం(దుని భార్య. వుతంతుపు 

ఆనే ఆర్థం వేదపరిభాషగాని శకాస్త్రతః వచ్చేదికాదు. దీన్నిగూర్చి (వల్లి 

జమా శ పట్టుదలలు చూ అన్యత చిరకాలంనా6ండు వ్యాకరించాను. ఇందు 

పెళ్ళాం ఇంద్రాణి అయినశ్లే ఇంద్రవాచకమే అయిన శక్ళపదానికి శక్రాణి 

అనే రూపాన్ని పుట్టి స్తే యేం జరుగుతుందో దైయాకరణులు చెపుతారు. 

అది కవులపనికాదు. అయితే రుదాణి, భవాని, శర్వాణి. మృడాని యీ 

నాలుగున్నూ శివుని భార్యను చెపులాయి. ఇందుని భార్యను చెప్పేది 

ఇందాిణి ఒక్క_కే. శివుని భార్యను శివాని ఆనేపదంతో వాడితేనో 

యేముంది. యద్దేవా దేవహేళనహ్. యిందుకోసమే “*ఛందోవ్యాకరణాది 

విత్"*” అన్నారు. (ప్రస్తుతానికి వద్రాం. నాదృష్టిలో పౌరాణికులు ఘనులు. 

వీచులుకారు. నిచత్వఘనత్వాలకు దారిద్య్రం కారణం గాదు, హౌరాలికుల 

వల్లనే పురాణాలకు వ్యా పికలగాలి. వారికి జీవనాధారంగా పురాణం 

వుండడం (గంధక శకు గౌరవ (పదమే. తన రచనవల్ల పలువురు జీవించడం 

కన్న గ౦౨౦౦థక్రర్త్పకు కావలసిం దేమిటి? 

మా నాటకాలు (ప్రదర్శించి తద్వారా పలువురు జీవిస్తున్నారని కున్ 

నేను నంతోషించేవాళలి. మనదగ్గిఖ డబ్బూ దస్క_మూ పుచ్చుకోకుండానే 
(పదర్శించడానికి మతీ సంతోషం కలిగేది. యిటివల ఆ (ప్రదర్శకులవన్ల 

(పదర్శనానికి “యింతి” అంటూ మాకు ఫీజు యివ్వడం కూడా జరుగుతూ 
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వండి యుధి నా మనస్సుకు: అంతగా నచ్చుబాటు వేకపోయిునా పుచ్చు 

కుంటూ వున్నాను. కాని వెనుకటికాలథ వాళ్ళకు కూోటల్ పద్దతిలా గే 

యిదీ నచ్చుదు. యెవరి దచన పదిమంది విద్వాంసులు నిరాషషజంగా చయుహు 

కుంటారో ఆ రచనే అదృష్టవంతము. ఆ రచయితే అదృష్టవంతుడు. అట్టి 
సుయోగము ఆ [గంధ నిషమెన రనాన్నిపటి వుంటుంది. యీ సందర్భం 

అ మా డం 

(పబంధాలకి సఏఎబంధించేమాట. పురాణకవిత్యం పవిమందిచవవడం తన్నిష్ట 

మైన పుణ్యగా థలనిబట్టగాని రచననుబట్ట మాత మే కాయ. పురాణ 

కవిక్యం చాలా భాగం ఆనాదిగా చేద స్తంగానే కుంటుండి; పున్నా పొరా 

ణికులు దాన్ని మన్నిస్తూనే వుంటారు. పౌరాణికులు పూజ్యులు, గొారవసీ 

యులు, నములు. 

వకఠటవిమర్శ్థనం 

కవుల కవిత్వాన్ని గూర్చి విమర్శించడం ఏలా వుండరహాడదో 

తెల్పితే, యేులా వుండాలో తెల్పిన ప్రై అవుతుంది. కనక దాన్ని గురంచి 

నాకు చేత నె నంతలో కొన్ని మాటలు జాను అయితే యీ విషయం 
ద అని! 

చిరకాలంనాండే “* అపూర్వ కవితా వివేచనం ” అనే పేరుతో దూచేత 

తెల్చ్పంబడింది. యింకా కొన్ని వ్యాసాలలో ఆధా గ్రా తేల్పుంబడి eters 

ఆకారణంచేత చర్వితచర్వణ పాయ మే అయినప్పటికి, తదిలోక యమూర్తన్వ్యుం 
అట హీ 

డె న కాళిదాసు గాది కవిత్వాన్ని గూర్చి వాయడం గనక కొంచ నూతనం 
~~ 

గానే వుంటుం దనుకుంటాను- యెండటో కవులు యెన్నో రావ్యాలు (వాసి; 

కాళిదాసుకు వచ్చిన ేరుపితిషలు యెష్వరెకిస్నీ రారేవంసటే రాదనే 
త్ 

ర్క 

వారెక్క_డా వుండరు గడా: ఆ పేరుపితిష్టలరు కారణం ఏమిలో చెవిపిన 

వారు లోకంలో చాలా తక్కువగానే పుంటారు. నామట్టున నారు నిన్న 

మొన్నటివజకున్నూూ కాళిదాసు కవిత్వం కంచే కూడా మజికొంచిటి 

కవుల కవిత్వమందె పీరితివుండేది. కాని యెందటో పా9జ్జులు ఉచ్చు 

కొన్న కాళిదాసు కవిత్వాన్ని మెచ్చుకోకపోతే అవమానం వస్తుందనే 
అలం! 
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భయంచేత నేను ఎక్కడా అన్యథాగా (ప్రచారం చనేవాళలికాను. 

మెచ్చుకొనే కవిత్వాలు యేలా వుండేవో? కొంచెం మచ్చుచూపి 

ప9స్తుతం వుషక౦మిసాను. 
Eh uh ఈ లో 

శో. “పాతరంబుజవిడంబిలోచనాం 

మాతరం [తిజగతా ముపాస్మహే 

శీతరమ్య కరుణావలోకనై 

ర్యా తరంగయతి మంగళాని నః” 

యీ శ్లోకం శ్లేషయమక చకివంర్తి (శ్రీ వేంకటాధ్వరి లక్ష్మీసహ 
స9ంలోనిది. యిందులో [పాతర మాతర శీతర యాతర అని యెంతో 

శ౦వణానందంగా నాలుగు చరణాలలోను వుండడం నాకు చాలా (శ వణా- 

నందంగా వుండేది. కాళీసహ్మసంలో యీ మాదిరి కవిత్వాన్ని చెప్పడానికి 
కొంత (పసయత్నించడం కూడా జరిగింది. యెంతవణకు కృతార్హ త్వం కలి 

గిందో చెప్పలేను. మొట్టమొదట సంస్కృత కవిత్వానికి ఆరంభించినప్పుడు 

కాళిదానుగారి 

న్లో, ద్వెపాయనప్రభృతి శాపాయువ తిదివ సోపాన ధూళిచరణా' 

అన్న శ్లోకాలను వరవడిగా పెట్టుకొని మేము 

శ్లో. “నాళీకజాద్యదితిజాళీ శిరఃకలిత మౌళి (ప్రభాంచిత పదా” 

అంటూ కోన్ని శ్లోకాలు యిష్ట దేవత -కాళికను గూర్చిస్నీ 

క్లో. “బాలం సమస్త జగదాలంబ మంబుధర నీలం బలారివినుక౦ం.” 

అంటూ (శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్హి గూర్చిన్నీ వా్రాసివున్నాం. కాని 
యొక్క_డి కెక్కడ ? యమకంలోకూడా కాళిదాసుగారి రచనలో కొంత 

చక్కనిభావం యిమిడివుంది. మా రచనతోనో? యే కొంచ మే 

మా|తక యో కావం వుందేమో కాని అట్టభా వం లేదు సరిగదా; అట్ట 

సమాసకూర్పు సమేతమున్నూ లేనేలేదు. యీ సంగతి రచనాకాలంతో 

మాకు పొడకట్టలేదుగాని యిటీవల కిమకిమంగా పొడకడుతూ 

వచ్చింది. ఆయితే యీ రహస్యం యొజు6గనివారు చాలామంది మమ్మల్ని 
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యీ రచనను పురస్కు_రించి [ప్రశంసించడం కలదు. యెవరికోకాని యూ 

తేడాపాడాలు పొడకట్టవు. అందుచేతే ““కోవేత్తి కవితాతత్త్వమీశ్వరో 

వేత్తివానవా” అన్నారు పెద్దలు. (ప్రాచీనత్వ నవీనత్వాలు దీనికి కారణంగా 
నె తే కొందు పెద్దలు చెపుతారుగాని దానికి కాళిదాసే వొప్పుకోలేదు. 

దిన్ని గూర్చి నారోజుల్ల్ లోనే వ వొకసంగతిని చదువరుల వినో 

దారం వుదాహరిసాను. లక ౦ రెక్వే సై షనువద్ద పెద్దవుద్యో గంలో వున్న 

వాక పంతులుగారు కూర్చుని గ a వారిదగ్గర వొకాయన వొకపా9 

చీన (గంథంలో వున్న క్లోకాలు చదువుతూ తత లే చమత్కాారాన్ను వివ 

రిస్తూ “యిలావుండాలి కవిత్వమంయేను. ప 

అనడానికి మొదలెస్టైస రికి, నాకేమో కొంతయిబ్బందిగా తె కోచి * “ఆయాక్షః 

యిదెవరికవిత్వమండీ :*” అంటూ మెల్లిగా పిశ్నిస్తూ సమీపానికిచేరి 
వకటిరెండు నిమిషాలు వారివెనకాల హాంగుచేసి తర్వాత “ అయా 

మీరిప్పుడు మెచ్చుకుంటూవుండే క విడికూడా పూర్వం కౌందం౭లుకపులు 

వుండి వుంటారుకదా । ఆ కవుల కవిత్వాన్ని మీవంటి పా9జ్ఞుతెవరో 

యీలాగే పఠించి ఆనందించడం జరక్కపోదుగదా ! ఆసమయంలో 

తాత్కాాలికపు కవుల కవిత్వాన్ని మీలాగే నిందించడం జరిగే యెడల మీరి 

ప్పుడు మెచ్చే కవి కవిత్వంకూడా “వెధవ కవిత్వ” పదానికి గురికావలసి 

వస్తుందేమో ? ఆలోచించండీ :” అంటిని. దానితో ఆయనకు కోవమెతే 
వచ్చిండిగాని ఆకోపాన్ని ఆంపుకొని “మీరెవ ౩?” రంటూ నన్ను (ప్రశ్నిం 

చారు. సమీపంలో వున్నవా రెవరో “ఫలానా” అని చెప్పారు. అంతటితో 
మాకూ మాకూ స్నేహాభావం కుదిరింది. చెప్పొచ్చేదేమిటంసే ? [పాచీన 

నవీనత్వాలు కవిత్వాన్ని మెచ్చడంలో తేశమూకూడా వుపకరించపు. కాని 

సర్వసామాన్యంగా పాిచీనుల కవిత్వాన్ని అభినందించడమున్నూ నవీనుల 

కవిత్వాన్ని యీసడించడమున్నూ కనబడుతుంది. యెవరెన్ని వుదాహర 

కాలు చూపినా ఆ వ్యవహారం అమల్లో వుండేదే కాని పోయేదికాదు. 

యి౬కో వూళ్ళో యింకో చమత్కారం జరిగింది. టూకీగా డాన్ని 

కకళొడా"వుటంకిస్తాను. వొక ప్లీడరుగారుండేవారు. ఆయనకి యింగ్రిషురాదు 
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గాని సంస్కృతంలో మంచి పాండిత్యం వుండేది. భాష్య(తయశాంతికూడా 

చేశారు. సదాచార సంప త్తిలో కూడా అగ౦9గణ్యులు. వేజే చెప్పేదేమిటి ? 

స్నానం చేసిన తర్వాత ఆయన (బ్రాహ్మలణేతరుణ్ణి చూస్తే మళ్ళా స్నానం 
చేయవలసిందే. పార్టీలతో స్నానానికి పూర్వుల యేం మాట్లాడేవారో 

అంతే. ఆయన కవులను మెచ్చడంలో వాడే మాటలుకూడా వకమాదిరిగా 
వుండేవి. భవభూతినిగూర్చి మెచ్చేటప్పుడు, “అమ్మ మొగుడు” అనిన్నీ, 
కాళిదానుని మెచ్చేట ప్పుడు, “అమ్మమ్మ మొగుడు” అనిన్ని అంటూవుండే 

వారు. చెప్పేదేమిటం పే 2 ఆయనకు నవీన కవిత్యం అంటే బాగున్న దేనా 

సర తావన్మాతంచేత యీసడించడం అలవాటు. దానికి మే మొక వపాయం 

చెశాం. యేమిటంపే ? మా స్వంతకవిత్వంలోవే యేదో (పస క్తిలో కొన్ని 

“యిది యెవరి కవిత్వ ?”” మంటూ ఆయన పృచ్చచేశా(డు. 

ప్రాచీన కవి పేరునే చెప్పడంజరిగింది. దానితో “అమ్మ మొగుడు ' పదంతో 

అభినందించడమున్నూ జరిగింది. అప్పటికి వూరుకొని వొకటి రండు. 

రకర సాక యధార్హాన్ని చెప్పి, పా9చినత్వ నవీనత్వాలు కవిత్వ పాక 

నానికి హేతువులు కావని కాళిదాసుగారన్న మాటను స్మరింపంజేసి వుభ 
యులమున్నూ స్నృహాభావంతో పసివ_ర్దించాం. యింక యీయితివోసాలల్లో 

న్నుంచి [పథధానాంళానికి వస్తున్నాను. సర్వో త్తరమైన కాళిదాసుగాది కవి 

త్వాన్ని నెను ఏదోమాదిరిగా అపవదిసాను. లోకం నన్ను క్షమించాలి. 

నేను చూపే ఆక్షేపణలు సరియెనవై తే కావుగానీ సామాన్యుల దృష్టికి 

సరియి నవే కాంటోలును అనే భ్రాంతిని కలిగిస్తే కలిగిస్తాయమో 2 

నిశ్చయం చెప్పలేను. కధలోకి దిగుతూన్నాను-_. రఘువంశం (ప్రథమస్పర్ష 

౪౭ వ శ్లోకంలో... 

రునిపించాం. 

“అపి అంమిత మధ్యానం బుబుదే న బుథోపసవము8” 

అనివుంది. దిలిపమహారాజు వసిషస్టాశమానికి పియాణమై వెడుతూ . 

భార్యకు తోవలోవున్న పికృతి చితాాలు చూపుతూ తాను అప్పటికి ఎంత 
మేర ప్రయాణం చేశాడో తెలుసుకోలేకపోయా(డు అని వక్షించాండు 
కాళిదాసు. అట్టి సందర్భంలో_- “*బుధోపమః” అన్న విశేషణం దిలీప 
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మహారాజుకు వాడడం యెందుకో ? ఆవిశేషణం లేకపోతే వచ్చేతోవ 

మెమిటో ? విబారించవలసివుంది. నా మట్టుకు ఆ విశేషణం కేవలం 

“చవై తుహి చవెతుహిి” అనే మాదిరిగా తోస్తూవుంది, దానికి పాద 

సూరణంక ంకే ఆతిరె క్తఫలం కనపడిడంవేదు. వ్యాఖ్యాత య్దో సార్లక్యం 

వున్నట్టయితే కొంత కష్టించి తేల్చాండుగాని అది అంత నచ్చు(జాటుగా 
లేదు. దీని తరువాత శ్లో కంలో. 

క్ దుష్పాం9పయ ళా? పదా శమం శాగింతవాహాన౩ః". 

అన్న చోట.“ 'దుషప్పాిపయశకా ౩" అనే విశేషణంకూడా పె తర 

గతితోకే చేరుతుంది. దీనికి సమాసం మాతరమే పిదర్శించి వ్యా భ్యాత 
వూరుకోవడంకూడా నా వూవానే బలపరుస్తూవుంది. _పెంగా యీాపహ్లోకం 

ఉ_త్పరార్గంలో....“మహిషీసఖఃి” అని ది౦ంసమహారాజుకు వెసినపఏశేషణం 

నిరర్రకమె తే కాదుగాని మహిషీశోబ్లానికి రాజభార్య అనే అర్రంకన్న గేదె 

అనేఆర్హమే శీఘంగా వుపస్థితం సర్వానుభవసిద్దమే కనక డానికి సఖు 
డనడంవ ల్ల డిలీపు(డు దున్నపోతు వంటివాండనికూడా వ్వనితమప్పుతూ 

వుంది. యీలాటి చోట్ల సహృృదయత్వం చాలా అవసరమో +? కాదో ? 

విజ్ఞులు విచారించవలసివుంటుంది. ఈ మపహపాష్న్ సఖత్వం (దున్నపోతు 

వంటివా ( డవడం యింతటితో శాంతించదు. యిడండు చున్నపోతు వంటి 

వాండు కనకనే వసిష్టుడు పశుపాంయులకు విహితకృత్యంగా వుండే _పైల 
కాపరి తనాన్ని ఆజ్ఞాపించా. డని కూడా వకదోషాన్ని ఆపాదిస్తుంది. 

పూర్వకాలంలో అంతటితో శాంతిస్తుందేమో రాని యూ రోజుల్లో యింరొ 

కొంతదా.6కా డేకుతుంది. యేమిటంటారా ? బాంహ్మూలు అనాదిగా (దాదా 

ఎరులను అవమానించడానికే పూనుకొనేవా రనిన్నీ అందుచేతనే కాళి 

దాసు దిలీపునికి-చకవ రికి అలాటి విశేషాన్ని వాడి వున్నా(డనిస్నీ వసి 

పుడు సర్వ మంతం ద్రష్ట అయివుండిన్నీ, “'కర్తు మకర్తు మన్యధాకర్తుం” 
శ_క్రికలవా(డై. వుండిస్నీ కూడా తన్ను సంతానార్ధం పాంర్టించిన మహో 

రాజుకు పళులకాపరితనాన్ని ఆందులో తనయింటి పసులకాపరితనాన్ని 
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జాదేశించా(డంటూ అవవదించడానికి అవకాశాన్ని యిస్తూ వుందో? లేదో? 

విజ్ఞులు విచారించవలసిం దని విషయాంతరాన్ని వుపకమిన్తాను... 

“= వాచ మాదదే వదతాంవఠః ” (8 శ్లో) 

“ఏ ల్రీష్పుండు మాటాడెను” అనడానికి, “వాక్కును స్వికరించెను.ో 

జని కాళిదాసు [వాళాండు- ఆదాన మంకు స్వీకరించడం అర్హ్లంక దా | స్వ్క 

రించడ మంచే? పితి గహించడమేనా కాదా? అయేయెడల పుతిగ 

హాంచడానికిన్ని యివ్వడానికిన్ని సంబంధం నియతంగా వుండాలి. కాళిదాసు 

యే తాత్పర్యంతో ఆ వాక్యం వా?శా (డో 7 అలాటి ఆర్ధం రాదుసరిగదా : 

బొత్తిగా లగించని ఆర్థం మతొకటి వస్తూవుంది. యెవరో తనకు దానం 

చేస్టే వారి వాక్కును డిలీప్పండు పరిగ9హించాండనే ఆర్ధం రాకుండా 

చేనేవారుంటారనుకోను. సహృదయ_త్వమంటూ వుంకేనో £ “నచళలకా 

నచోత్తరషమ్.” 

“ గురుణా (బబహ్మ్మయోనీనా” (౬౪ క్లో) 

యిక్కు_డకూడా మహిషీ శబ్దానికి తగిలే దోషం వంటిదే శీీఘోప 

తమైన అర్థంచేత తగిలి తీరుతుందని పెకి వెడుతూన్నాను. 
la 

శ్లో “* కెంతు వధాషం తవై తస్యాం ర్ట (౬-౫ శ్ 

యా శ్లోకంలో దిలీపుడు తన భార్య ఆయిన సుదక్షిణా దేవిని తన 

పురోహితు(డైన వసిష్టమహామునికి కోడలుగా నిరూపించి మాట్లాడు 

తున్నాడు. దిసెవల్ల వచ్చే దుర్వరింగ్యం యొంతోవుంది. దిలీపుని తల్లి వసి 

ష్టుండికే దిలిపుణ్ణి కన్నదనే ధ్వని దుర్నివారంకదా : అక్కడక్కడ రాజ 

ర సంతానతోపం తటస్థ్రించి నప్పుడు పురోహితులద్వారాగా ధర్మ 

సంతానం కలిగించుకోవడం (ప్రస్తుతధ్వనికి సహాకారి కావడం తోడవుతుంది 

కూడాను. విచారి స్తే యింకో దురర్థంకూ డా తీయవచ్చును. వధూకశబద్దానికి 

కోడలనే అర్హ మె కాకుండా శర త్రి అనే అర్ధంకూడా వుంది నర 

స యొక్క. be అని ఆర్థం చెప్పేటట్టయి తే స భార్యతని తేలుతుంది. పురుష 

వాచక శబ్దానికి కక అంకే శ్రీ సర్యాయంతో సంబంధం కలిపి 
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నప్పుడు భార్య ఆనే వస్తుందిగాని మజీవకలాగు రాదు. యిది పిస్ 
యము గనక వుదాహరకకా లక్క_ఆఅలేదు. ఆ యో దురర్దాలనస్నే చ్రా 

లోపాలో ? కావో? సహృదయులు విచారింపంగలరు. 

శో res _ప్పమీన ఇవ(హపాద ౩ (23 న. 

యో శ్లోకంలో కన్నులు మూసుకొని ధ్యానిస్తూవున్న వసిష్టుజ్ఞ నిద 

పోళూవున్న ళు కల సరన్సుతో కాళిదాను ro వసిష్టుని 

నేతాిలకున్నూ చే_పలకున్నూ వుపమానం ధ్వనిస్తూపుంది. te నేతాలకు 

చేపలతో సామ్యం ప్రసిద్దంగాని pana ee కనక 

యిది ఆకేపణీయంకాకపోదు. మత్స్నీ చెడుకంపుతోవుండే చేపలతో పరమ 

పవిత9౦గా వుండే ముష్ని న్నేతాలకు సామ్యం చె చః వడ ౦ దెత్తిగా చుట Co 

తగ్గదికాదు. సహృదయులు విచారించుచుగాక 

శ్లో “ పురాశ్నక ముపన్టాయ న్ (2౫ శో) 

-ఈః శ్లోకంలో తకు సాయ్” ఆనేది ల్య(ప్పత్యయాంతంగా కాళిదాసు 

స్రయోగించివున్నాండు. ఆ పక్షమందు అర్థం “ఉపాసనబచేసి” అని వస్తుంది. 

అందులో ఆక్షేపణ లేశ మున్నూూ వుండదు. రాని ఆది ఆఅకారాంత ఛబ్రమను 

కోవడానికికూడా అవకాశం వుండడంవల్ల ఆక్ట్ ల రూపమైన దోషం తట 
య ఇ ళ్ కంటం యా అన అద క్కి ఆడ అ స్టిస్తూవుంది. రథ ప ఉపావిశత్ ఇత్యాది పియోగాలు పిత్యేకెంచి 

నవే వున్నప్పటికీ ఆకేపకులు అంగికరించమంటారు. ంటపెంగా ఆ [ప్రయోగా 

అకికూడా యిదే ఆకేపణంటారు. దీన్నిగూర్చికూడా సహృదయులు ఆతో 

చించవలసిందే. దీనితోపాటు ౮౭వ శ్లోకంలో వున్న స్ట్ ఉపస్టితేయం 

కళ్యాణీ” ఆనేళ్లోకంలో యత్తించి న్నూ్యనంగావున్న శబ వణాన్ని గూర్చిన 

ఆకేపణకూ డా ఆలోచించతగ్గదే అని నాకు తోస్తుంది. 

చో. “వన్యవృ త్తి రిమాం శశ్వాదాత్మానుగమనే నగాం”(రాలా శ్ 

యా శ్లోకంలో గోవును ఆనుగమించడం వువదేశించారు వసిష్టుల 

వారు. యీ అనుగమించడంకూడా కొంచెం ఆళ్ల లార్జానికి తోవతీస్తుందని 

నాఆశయం. దానికి “వన్యవృ త్తిః” అనే విశేషణం కొంత సహాయం 
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కూడా చేస్తుంది. నందినీఢేనువు వన్యములై న గడ్డి వగయిరాలవల్ల జీవనం 

చేనేడే కనక నీవున్నూ వన్యముతె న కందమూలాదులతో జీవనంచే స్తూ 

దాన్ని అనుగమించ వలసిందని వువదేశించినట్లు తేలుతుంది. సహృద 

యులు బాగా ఆలోచింతురుగాక ! యీ అర్హంవల్లి తోచే అపార్జాన్ని డిని 

తర్వాత శ్లోకం (వస్టితాయాం *”* అనేది పూర్తిగా బలపజుస్తుందని 

చెప్పనక్కఅతేదు. వి _స్హఠభీతిచే దానికి దోషోపోదృలకంగా వ్యాఖ్యానించి 

చూపలేదు. 

న్లో. ప విససర్షోర్రిత శ్రియం.” (౬-౩ శో 

దీనిలో *ఊర్షిత శియంి” అనే విశేషణం దిలీప మహారాజుకు కాళి 

దాసు వపయోగించాండు. బహుషప్రీహిసమాసం చెప్పక కర్యధారయ 

సమాసం చెప్పుకొం జే ఆహారం వసుంది. బహుదీహిొ అన్యపదార్హప్రధానం, 
థి వ్ థ్ 

కర్మధారయ ఉ_త్తరపదాడ్డ (వధానం. కాంబట్టి బహు[వ్రిహ్యపేకయా కర్మ 

ధారయ చెప్పుకోవడంలో గురుత్వం తక్కు_వకనక శాస్త్రజ్ఞులు సమ్మతిస్తారు. 

యీ అర్ధంలో అపార్థం ఏమిటంటే ? వెనక ోస్రమః" అనే పదం వుంది 

స దానికి “బహ్మయొక్ళ.”” అనే ఆర్రం మామూఎచుగానే తపం 

బిహ్మయొక్క_ శోభను వదలిపెష్టాను'” అని ఆర్థం చప్పుకొంకు 

“వసిష్టుండు (ఓ£హ్మా తేజస్సును గోలుపోయినా౭డు” అని పిండితార్థం తెలు 

తుంది. యెందు వసిష్టు (డు బహ్మశతేజస్సునుగోల్ఫోవలసి వచ్చిందం మే? 

రాజర్షి అనిపించుకుంటూవున్న దెలీప మహారాజుకు పాయశ్చిత్తారు మైన 

సశుగమనాన్ని వుషదేశించడంవల్ల వసిష్టునకు యిట్టి దుర్దశ ఘటించిందసి 
చా ఆ కర “ద 

రుగమంగా తేలుతుంది. వసిస్టుండు యీదోషాన్ని ఎణు6గ6ండేమో? అంచు 

వర్మశాస్తుక_ర్త అయివుండి ల్ల, “పళు వేశ్యాది గు (పాయశ్చి_త్తం త్న 

మతే” అన్న అక్షరాలు తెలియకుండా ఉంటాడా? అయితే “సమః” 

ఎనే పదం “'నూనుకి అనే దానికి నంబంధిస్తుంది గాని శ్రియం అన్న 

రానికి సంబంధించ దంటారేమో ? అదినాకున్నూ తెలుసును. అక్కడ 

ఏన్వయించాక కూడా ఆవృం_త్తిచేత యిక్క_డిక్యూ_డా తీసుకు వచ్చి యీ 

౨పార్థాన్ని కల్పిస్తాననియ్యేవే నేను మనవి చేసేది. పోనివ్వండి దిన్ని 
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యేలాగో నా కనుకూలించకుండా తప్పిస్తారే అనుకోండి, నెనిదివజు 

కెన్నో చూపియున్నాను గదా: వాట్లని యెలాతప్పిస్తారో ? నెలవు 

దయచేయ వలసించంటాను. స్థాలీపులాకన్యాయంగా విమర్శిస్తే ప్రథమ 

సర్గలో యిన్ని వ్యత్యాసాలు కనపడుతూ వున్నాయి. యిదేదీతిగా ద్వి తీయ. 

స్పర్షలోకూడా విమర్శించి చూస్తాను. 

శ్లో. “నిశమ్య దేవానుచరస్యవాచంి” (౧౨ వళ్లో) యీ శ్లోకంలో 
““దేవానుచరస్య”” ఆనే పదం యీాశ్వారునికి నవుకరయిన సింహము అనే 

అర్హంలో కాళిదానుచేత (పయోగింప(బడింది. వ్యాశా్యాతకరాడా ఆలా గే 

(వాశాండు. కాని యీసింహము నందినీ ధేనువుచేత కల్పించ(బడ్డ సింహం 

గాని ఈశ్ష్యరుని నౌకరుశాదు. డిలీవుని హృదయాన్ని పరీక్షించడానికి 

తానేమో ఈశ్వర భృత్యుణ్ణనిన్నీ, తనపేరు కుంభోదరుండనిన్ని తనకూ 

యీ సింహోకారాన్ని యీశ్వరుండే అసుగం9హించాండనిన్న మాయ మాటను 

చెప్పినది నందినీధేనువుచేత కల్పితమైన సింహమేకాని యాశ్వరభృత్యు. 

డుకా(డు. (ప్రస్తుతవాక్యం కవివాక్యంగాని మలివకటి కాదు. కవిచెప్పే 

వాక్యం యథార్లబోధకంగా వుండవలసింది. _దిరీపునికి యిది కల్పిత 

సింహమని తెలియక పోవచ్చును గాని కవికి తెలియకపోవడం 

యెలాగ ? యిది యిదివజలో చేసిన శంకలవంటిది కాదని విజ్ఞులు 

గుర్తిసారు కావున వి _స్తరించేదిలేదు. _పహీిధమస్సర్లలో చేసిన శంకలు 

కొన్ని వున్నప్పటికీ గింథవి స్తర భయంచేత వాట్లను చూపలేదు. 

తృతీయసర్గలో. 

శో. “శుతసన్య యాయాదయ మంతమర్శ్భక ౪” అనిరఘుమ హోరా 

జును గూర్చి గొప్పవిద్వాంసుండవుతాండనే అభిపాాయంతో కే వా?పినప్పృ 

టికీ యిందులో మొదటిమాట వదిలిపెట్టి చదువుకుంకే అన్షీలార్దానికి తోవ 

తీస్తూవుంది. నామకరణ సందర్భంలో యీలాటివాక్యం వీయోగించడం 

యుక్తం కాదనుకుంటాను. 

జో ““వుహోతతాం వత్సతరః స్పృశ న్నివ ద్వి పేం[దథధావం 

కలభః [1శయన్నివి" (3౨ శో 
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యీ శ్లోకంలో రెండుపోలికలున్నూ పశుక్వజాతికే సంబంధించినవి 
చెప్పడంచేత రఘుమహారాజునకు పళుప్రాయత్వం ధ్వనిస్తూవుందా? లేదా ? 
అం కు కాళిదాసుగాని వేజొకరుగాని చెప్పే జవాబేమిటో ? దివీపునకు పశు 

పాయత్వాన్ని ఆపాదించే ధ్వనివిషయం కొంత లోగడ కనపజచివుండ 

డంచేత పశుపాంయుండి కొడుకు అట్టివాండే అమునా. డనుకోవడంకూడా 
కొంత యు_క్రిసహంగా వుంటుందో కేదో ౫ విజ్ఞులు విచారించ (6గలరు __ 

శ్లో “ఆధథా౭స్యగోదానవిధేరనంతరం”ి (3౩ శో) యిందులో, 'అస్య_- 

గోదానవిధేః” అనడంచేత అమంగశళార్లస్ఫూ_ర్తి కలుగుతూవుంది. పివాహో 

నికి పూర్వం గోదానవిధి జరగడం శాస్త్రసమ్ముత మె అయినా అంతమాత్రం 

చేత అది యో అమంగళార్హాన్నిి వాదించలేదు. దీన్ని వారించవలసివ స్టే 

సహృదయ త్వం వక్క కే, “అన్యథాశరణం నాస్త అదివండేయడల యిట్టి 

ఆకేపణలకు వుపకిమించడ మే తటస్థింపదు కనక విస్తరించనక్క-అలేదు. 

వా “హరేః కుమాూరోఒపి కుమారవికిముః” (౫౫తో) 

యిందులో మొట్టమొదట వన్న “హరేః” (దేవేందుంనియొక్క) 
అనెపదం దగ్గిఅవున్న కుమారళ బ్లంతో అన్వయించడం యు_క్తంగాని 

యొక్క డో దూరంగా మూడో చరణంలో వున్న ల్లు”? అనేస _ప్పమ్యం 

తంతో అన్యయించడం యు_క్తంకాదు. “పాఠకరమాదర్హ్మక మో బలీయాన్ ” 

అనే న్యాయాన్నిబట్టి ఆలాఅన్వయిసా మే అనుకున్నా దూరాన్వయదోషం 

తగిలి తీరుతుంది. కనక విస్తర మనవసరం. న్యాయంగా “హారః” అన్న 

దాన్ని దగ్గిరనావున్న “కుమార శబ్లంతో అన్వయించేయెడల రఘుమహో 

రాజు దిలీపుని సంతానం కాక దేవేందుిని సంతానం కావలసి వస్తుంది. 
దానితో సుదక్షిణా దేవి అహల్యవంటిది కావలసివస్తుంది. దానితో లో(గడ 
సుదక్షిణా దేవికి ద్వితీయస్సర్లలో కాళిదానువాడిన...“అపాంసులానాం ధురి 

కీ రసీయా” అన్న విశేషణం “నెతివీరకాయి కావలసి వచ్చి కాళిదాసు 

గారికి స్వవచోవ్యాఘాతం తటస్థిస్తుంది. విజ్ఞులు విచారించవలసివుంచే విచా 

రింతురుగార్.... 
శ 

శా “దేర శ కస్య మహీోశళనిధ్వ జము” (౫౬ శ్ 
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యిందులో రముమవాోరాణా చెజెండునయొక్క. ఆఅశనిధ్వజాన్ని 

అంకే వజాాయుధ రూపమైన జెండాను బాణంతో కొట్టినట్టుగా కవి చెప్పి 

వున్నా6డు. కాని అక్కడ “శనిధ్వజం” అనే అర్హం యుడితి స్ఫూర్తి కలిగి 

వుంది. దేజేందు(డి ధ్య్వజంమీ(ద శని వుండడంవల్ల నే రఘుమహారాజుకు 
లొంగిపోయినా(డనే ఆర్థాన్ని కలిగిస్తూ ఉండడంచేత రఘుమహారాజు పరా 

క౦మానికి రాంచగ్గంత గొరవం రాకపోవడమే కాక యింకా చాలా దోషాలు 

(పస_క్తినాయో? లేదో విజ్ఞులు విచారించాలి. 

శ్లో. “సుదక్షిణాసూను రపి న్యవర్తతి” (౬౭ క్రో 

యిందులో దిలీపప్తుతుండని చెప్పక తల్లిపేరు చెప్పడం లోంగడ 

వుదాహారించిన దోషాన్ని కొంతబలపజచినట్టయిందో ? లేదో ? విజ్ఞులు 

విచారించవలసివుంది. 

శ్లీ- “మన.ప్రభృతిభి ర్మావైక ర్ఫుర్తా (ఆ శ్లో. ౪ సర్గ 
యిందులో రఘువముహారాజుచే పరిపాలిం పంబడుతూవున్న భూదేవి 

యిదికవఅలో యితని పూర్వులచే పరిపాలింపంబడ్డప్పటికీ యితని విషయంతో 

కొ త్రదానివలెవుంది. అని వర్హించాండు. పూర్వుల పరిపాలనకంయే కూడా 

యీతని పరిపాలన చాలా బాగావుందనే తాత్పర్యంతో పే కాళిడాను 

పెళ్లా కాసి వాసి వున్నాడు కాని త్రీలింగస్వారన్యంవర్ల రాజువమున్నూూూ 

భూమికిన్నీ భార్యాభ_ర్హణావం థరనించడానికి లేశమున్నూ. అభ్యంతరం 

లేదు కనక తన తండ్రి మొదలై నవారిచే అనుభవింపంబడ్డ త్రీనియ్యేవే 
తానున్నూ అనుభవించడమనే దోషం తగిలి రమఘుమహారాజుచ, *“అమతశ్రి 

మగండు, నాయనమ్మ మగండుివగయిరా దోషాలను సంఘటిస్తుందనురుం 

టాను. కుల కిమాగతమైన రాజ్యపరిపాలనాన్ని ఆమోదించే రాజుల 

కందణికీ యీ దోషం తగిలే తీరుతుంది. గనక యీ ఆకషేపణ చేయంగూడ 
డంటారేమో ? ఆకేపకులెవ్వరూకూడా  మజికొందతికిళూడా తగులుతుం 
దన్నంతమాతంలో ఆకేపించడాన్నుంచి విరమించరు సరికదా ! మాకు 

మతీ మంచిది అలా తగలడమనికూడా జవాబు చెప్పుతారు. కాంబట్టి విజ్ఞాలు 

మారాంతరం విచారించాలి. 
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శం “కుంభయోనే రృ్యృహౌెజసః” (౨౧క్లో) యిందులో అగ స్త్యు€ 
శ య ఇ లాం ఆ 

డనే అర్హంయిచ్చే కుంభయోనిపదం కుంభమువంటి.... అని ఉపమానపూర్వ 
పదకబహువీ.హిగా చెప్పుకోవడంవల్ల అక్లీలార్లం యిచ్చి తీరుతుంది. కుట్ట 

ne) ళా డు ఇది 

వాళ్ళకు పాఠం చెప్పడంలో చాలాచిక్కు_ కలిగిస్తుంది కాంబట్టి “కుంభ 

సూతేః” అని సవరించాలంటాను. 

శ్లో. “విశాంపతి ర్విష్టరభాజమారాత్” (౩ వ శ్లో౫వసర్ల్ర ప్రజా 

పాలకుడు అనే తాత్సర్యంతో యో శ్లోకంలో వాడిన “విశాంపతిఃి అనే 

పదం దురర్భాన్ని కరాడా యిచ్చేదిగా వుండడంచేక చింత్యం కాక తప్పదు. 

తాల: కావాతలి జు 

విడ్డాలసమవిడ్డాలం భాతి పెద్దాపురం 

ఇత్యాదులు సపెక్కు_లు. యాలాంటే్ విమర్శన చేయకూడ దనియ్యేవే 

నా అభిపాొాయం గాని నిజంగా కాళిదాసుకవిత్వం దోషభూషితమని లేశ 

మున్నూూకాదు. అయితే యిీావా౨?6త-పాడువా96త - యెందుకు వాళా? 

వంటారేమా? కాళిదాసాదులలో కూడా సహృదయత్యం లేనివారికి యిట్టి 

అపార్జాలు కనపడేటప్పుడు అస్మదాదుల మాట లెక్కే_మిటి? అని చూప 

డానికే కానివేబుకాదు. కనక సహృదయులు నన్ను క్షమించాలి !! 

చొపదంటు నంకలు 

వికట విమర్శనం అంటూ కొన్ని పనికిమాలిన శంకలు నేను చేయ 

డమే అవకతవకగావుంకే దాన్నికొంత బలపణజుస్తూ యేవో కొన్ని మూటలు 

(వాసిన శ్రీయుతులు జటావల్లభులవారు మతో ల్లైాకాన్నికూడా పుదాహ 

రించడానికి నేను మతీ విచారపడుతూవున్నాను. కాళిదాసుగారికివుండే 

పాండిత్య కవిత్వాది (ప్రజ్ఞల మాట ఆలా ఉంచుదాం. 

లేకజ్జానంలో యెన్నోవంతున్నూకూడా యే ఏమర్శకులకు.గాని, 

ష్ కవలకుంగానివుండవంళకే అంగీకరించనివారెవ్యరు 7 అట్టి సందర్భంలో 
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ఆయన కవిత్వంలో చొప్నదంటు శంకలకు వుషక్రమించడంకన్న సాహసం 

వు.టుందా ? ముఖ్యంగా భూమిని నాయికగా రూపించుకోవడంవల్ల 

వొక్కాక్కు రాజు, అమ్మ మొగుడుగా, నాయనమ్మ మొగుడుగా కావలసి 

వస్తుందనే భావాన్ని నేను తీసినమాట సత్యం. యీ ఛావం (ప్రతికవి కవి 
MOR =) 

తషంలోనున్నూ. అంతో యింతోవస్తుంది. యీమాత్ళం క్లానంలేక ఆయా 

కవులు ఆరీతిగా చితించలేదు. వారికి పూర్తిగా తెలుసును. కాని రూప 
కాలంకారరీత్యా (Metaphor) ఆరోపితమైన నాయికాత్వం విషయంలో 

యిటి ఆపార కలన చేయడం తేశమున్నూ సమంజసం కాదని ఆయా 
లు టు ల 

కవులెలు(గుదురని వేటే వాయనక్క_రలతేదు. యిది చాలా స్వల్చ్పవిషయం, 

యిటి న్వల్ప విషయములో _ఆ మహాకవులకు అజతను కల్పించడమనేది 
ల జః 

మన అజ్ఞతను పికటించు కోవడం తప్ప మచొకటి రాదని తెల్చ్పడానికే 

నేను భంగ్యంతరంగా పంవర్సించానని పూర్తిగా (శ్రీ జటావల్లధులు 

గిహించేవున్నారు. కనక వి_ప్రరించేదిలేదు. యా శోంకలనంటివే నన్నయ్య 

గారి భారతంలో 

“చెపుము నాకు. బయోరుహోననా £” అనెచోట గరుత్మంతుడు 

ఎల్లిని “పయోరుహాననా [” అంటూ సంబోధించడం బాగులేఎనే ఆచేపణ 

మున్నూ, యముడు సావిత్రినిగూర్చి ““తసులతాంగి ! భవదుదారవాగ్భం 

గికి, మెచ్చువచ్చె”” అనేచోట “'తనులతాంగి :”” అని సంబోధింవరాదచే 
ఆకేసజమున్నూ, యీరెండు స్థలాలలోనన్నూ అవయవార్ల విజక్ష చేసుకో 

రాదని (గంథక_ర్హల తాత్చర్యమని వేజే వాయనక్కఅబలేదు. ఒకచోట 
“అమ్మా yw అనిన్నీ, వేతాకచోట, “అమ్మాయీ [*” అనిన్నీ మాత్రము 

ఆర్థంగాని అన్యంకాదు. నన్నయ్యగారు (ద్రౌపదీ వివాహఘట్రంలో అక్ష (నుడి 
చేత కర్టుల్ణి “కానీని” అని సంబోధింప చేయడంకూడా అవయవార్థం చెప్పు 

కోవలసిందనే తాత్సర్యంతోకామ. “కానీన*”” అఎఆపే? ఓ కర్ణా! అని 

మాత9మే అర్థం చెప్పుకోవలసిందనియ్యే వే. అలతేకాని కన్యకావస్థలోవున్న 

కుంతికి జన్మించినవాండా 2 అనే అర్థం లేశమున్నూ వివక్షింపవలసిందని 
కాదు. పద్యకవిత్వ మర్యాద యొఆింగినవా రందఖణికి ఆయీ స్వల్పా6శాలు 
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క్యూత్క_విలే కనక విస్తరించవలసింది లేశమున్నూ లేదు. కనక మి_స్త్పరిం 

చేదిలేదు. కవితాకన్వకను చాలామంది కవులు కూతురుగా రూపించుకా" 

న్నారు. కొందతో ? భార్యగా రూపించు కొన్నారు. ఒకరిభావన వొకరికి 

బాధించదు సరికదా! వొక కవే వొకచోట వొకలాగున్నూ మతోచోట 

మజివకలాగునున్న్నూూ భావంచడంకలదు- ఆ భావనకూడావకడాన్ని నొకటి 

బాధించదనియ్యేవే , నా అభ్మిపాయం. గద్వాల శతావధానంలో శ్రీరాజా 

7గారు అడిగిన (పశ్నలో “స్రీలకు శృంగార రసోపయు కృములయిన అవ 

యవాలన్నీ యెవటి భాగంలోనే వున్నాయిగదా 1 జడకూడా అట్టిఅవయవా 

లలోదే. యిది వెనకవుండడాని క్కారణ మేమో చెప్పవలసిం”దని అడగ6బ 

డింది. అప్పుడు ఈకిందిపద్యం ఇజివక చరణంగా చెప్పంబడింది. దాన్ని 

వుదావారించి కొన్ని మాటలు వాిసాను. 

ఉత ప్ర పీ. పురుషాయిత మొనర్చుపూ6టోండి కటిమీ€ద 

నాట్య ంబుసల్బు పుణ్యంబు కొజికౌ 9? 

ఘననితంబస్థలంబను -పెన్నిధానంబు 

బహుభదముగను గాపాడుకొణకొ ? 
తాన్నాశయించు కాంతకు వెన్క_భాగమ్ము 

ననుగూడ సౌందర్య మనుచుకొణకొ ? 

భదిమంది దృష్టులు పడిన “కంటక” మంచు 

నూహించి కనుపడ కుండుకొజకొ ? 

కే. గీ. వేణి కాంతలవెన్నంటి (వేలుచుండె 

లేకయుండిన నిధువనలిల కుపచ 

రించు నంగమ్ము తెదుటనస సంచునించ 

దాని కట్టుండ నే యుషదవము వచ్చె ?ి” 

అని ఇెప్పేటప్పటికి (శ్రీరాజావారన్నారుగదా ! “యేదో వుషద్రవం 

వచ్చినట్టు వెస్పంగలరా?” అన్నారు. దానిమీద యాపద్యాన్నిి చెప్పాము. 
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“మ. ఎదుటన్ వర్తిలునట్టి యంగముల కెంతేని న్నథాచిక్షతా 
పద పల్యాజును గల్లు సంగతిని దాం (బతృక్షముం జూచి నౌ 

మదిలో భీతిలి చాటుచోటనుచు సంధావించి వెన్నంటుచున్ 

బొదలంటోలును వేణి, కేకునిక్ం దా ముందుండి కట్టుండునే 2 

యీ పద్యార్థాన్ని విని (శ్రీరాజావారు 

యిప్పుడుమా(త్రం కొన్నిసందర్భాల్లో జడను పట్టుకోవడ 

యాలో తప్పిందా ?” అని (ప్రశ్నించారు. దానిమీలద “అయ్యా: కవిత్వ 
మంయేనే అబద్దం. దానిలోవున్న నిజం చాలాలో6ంతులో పుంటుంపి. 

ఆ నిజాన్ని గంహించేవారు క్వాచిత్క్మంగా వుంటారు. నెలవై తే యింగో 

అబద్దం ఆడమంకే ఆడతాము” అన్నాము. రాజావారు రసెరులు గనుక, 

“చాలును సంతోషించా” మన్నారు. అఆలు యూపశ్న్న యిప్పటి వై జాం 

గారి తండి? మహాబూబుఫాదుషో (యీూయనకమి), సంస్థాన కవుల నేమో 

అడిగివున్నారంట ః వారు పురుదులో పూ_ర్రిచేశారంట 1 అదికూడా మూ 

రచనతో సరిపోయి వుందట: ఆళువుతో యిట్రిరసవిషయాన్నిి వ 

సమర్థించి నందుకు రాడావారు ఆనందించారు. ఇది విషయా-తరం. 

ఆయా సంసానాల్లోయేమ, అవధానాల్లోయేమి చెప్పిన మాపద్యాలనుగూర్చి 
G ౧౧౫ a) 

యీలాటి పూర్వోత్తర సందర్భాలు యెన్నోవాగియనలసి వుంటుంది. 

యింతకూ తేలిందేమిటంకేు ? కవిత్వం అంకే ఆన్షోదాని3 పుట్టింది థర 

శాస్త్రాన్ని పురస్కరించుకొని (ప్రవ_ర్తిస్తుందనుకో కూడదు. అలాగే 

అయితే శకుంతలా దుష్యంత సమాగమం మహాభారతంలో మాట ఆలా 

వుండనివ్వండి. అది యథార్లకథనం గనక తప్పులేవనుకుందాం. కాళిదాను 
గారు ఆ అనాచిత్యాన్ని నవరించాలంకే? సవరింపవచ్చునుగదా: యెందుకు 

సవరించలేదో ? మిట్టమధ్యాహ్నమే సమాగమాన్ని చితిించడమేమో = 

ఆలోచించండి. ధర్మశాస్ర వైద్య శాస్తాలకు విరుద్ద మన్నమాట కాళిదా 

నెఅ(గడనుకోవడంకంటెి పావమరత్వం వుంటుందా ? అక్కడ సమా 

ధానం శృంగారరసానికిన్నీ, ధర్మశాస్త. వైద్యళావ్త్ర విరోధానికిస్నీ లేశ 

మున్నూ సంబంధం లేదని య్యే వే. యింకా యిలాటి వెన్నో |వాయవలసి 
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వుంటాయి. మొత్తం కవిత్వంలో వుండే ఆరోపణలు పుచ్చుకొని వరున 

చావులు నిర్ణయించడం పావురత్వంతలోనే చేరుతుం దన్నది ముఖ్యాంశం. 

ఆ అభిపాాంయంతోనే నేను ఆవిషయంయెత్తకున్నాను. (శ్రీ పురుషోత్తం 
శారు నాకన్నా ణబఅవ_త్తరమైన నలాన్ని యిచ్చివున్నారు. యింకా బలవ 

_త్తరమైనదాన్ని నేను వెదికి యివ్వడం యిక్కడ అవసరంకాదు. మొత్తం 

యిలాటిచోట కావ్యార్హగఏహాణం చేయడం యిలా కాదని తెల్పడ మే 

మావుభయుల తాత్సర్యమున్నూ. ఆవలివారిజ్ఞానం యెంతో పరిశీలించి మటీ 
పూర్వపక్షం యెొత్తాలి. అందుకే నేను ఆ వ్యాసం వుషక్రమించాను. దాన్నే 

గఢ్రీయుతులు బలపణిచారు. అంతే కావలసింది. దీన్నిబట్టి వెల్లి వెట్టిగా 

కావ్యార్థాన్ని గిహించేవారు వారివారి అభిపా9ంయాలు మార్చుకోవడ మే 
మాయిద్దతికిన్నీ కావలసింది, 

“కో వేత్తి కవితాత_త్త్వ మీళశ్వరో వేత్తివానవా” అనే శ్లోకార్థం 
బాగా తెలుసుకొనిగాని యేవిమర్శకులుగాని మహాకవుల కవిత్వాలజోలికి 

శోకూడదని నాతాత్సర్యం. మురారి మహాకవికి ఆర్థవిషయంలోకన్న శబ్ద 

విషయంతో చాలా పట్టుదల వుండడంచేత కాంటోలు ! భరతవాక్యంలో 

యితర నాటకక_ర్తలకన్న భిన్నంగా వకమాట (వాళాండు. దాన్ని వుదాహా 

రించి దీన్ని ముగిస్తాను, 

“'నశబ్దబ్రహ్మోోత్సం పరిమళ మనాఘాయచజనః 

కవీనాం గంభీరే వచసి గుణదోషా రచయతు”” 

ఆయీ మురారి కవివాక్యంకూడా “కోవేత్తి కవితాత_త్త్వ్వంి”” అనే 
సూతా9న్ని పురస్కరించుకొన్న భాష్యపాంయమే అని విజ్ఞులు గులు 

తింతురుగాక - 



వెనకటిప౦డితం లం 
వీరు చాలా అసిధారావితంగా జీవయాతి గడుపుకున్నారసి. గురు 

వులవారు చెపుతూవుంకే వినడమేకాదు కొందతిని నాబాల్యంలో ప్రత్య 

కంగా చూచికూడా వున్నాను. ముఖ్యంగా ఏరి జీవయాతకు కావలసింది 
నీటి సదుపాయం. అదేనా వ్యవసాయానికి వుపకరిందేది కాదు, స్నాన 

పానాలకు మాత్రమే. యిచ్చేదాతలు బహుమందివున్నా (పతిగహణమంే 

వీరికి చచ్చిన చావుగా వుండేది. 

“వయః[పసృృతిపూరకం కిమున ధారకం సారసమ్” 

అన్న మాడిరిగా కాలాన్ని వెళ్ళ్ద్దా మనేెకాని స్విష్టకృత్తుగా ఉఊచరాన్ని 

పూరించుకుందా మనేవాంఛ వీకిలో యేకాంచతికో తప్ప పు-డేదేకాము. 
కాలేకడువురు మండే బూడిద సామెతగా కాలం గడిపేవారు. యెంత సపూ 

శిష్యులూ వాళ్ళ పొఠాలూ యేలోపమూ లేకుండా జరగడమే దీరికి కావల 

సింది. వీరి జీవయాతిను యీపద్యం చెబుతుంది. 

మ. చదువుల్ వి స్తరికుట్లు జుందెపుంబనుల్ చాపల్ మటిన్ దొశ్తలోం 
బొదలుం గూరలుగా(గ వరర్తిలిరి తద్ఫూమీసురుల్ నంటిసం 
పద *మోటారులు” మేడ లోడలునుగా మాజెంగదా ? వీరి కు 

న్న'దె యవ్వారల తృప్తి వారిసుఖమానందంబు+ గా మేశ్వరీ. 

ఆయీ మాదిరిని కాలక్షేపం చేసేవారిని (ప్రత్యక్షంగా నేను చూచి 

వున్నాను. రఘువంశంచదువుకొానేళలోజుల్లో వొకరిదగ్గర పరాయతప్పన్నాలాు 
చెప్పుకోవడానికి వుశూషకూడా చేసివున్నాను. ఆ వొజ్జగారి జీప యాతా 

విధానాన్నే పెపద్యంలో నేను వుటంకించాను. అటుతరువాత శుశూష 

చేసిన గురువులు కూడా పెపద్యానికి వుదాహరణంగా వుండేవారే గాని 
మతోమాదిరివారు కారు. రఘువంశపు గురువుగారు (కానుకు_ర్హి భుజంగ 

రావు పంతులుగారు మాత్రం ఆగర్భ(శ్రీమంతులు కావడంచేత దెవతార్చన 

స్వయంగా చేయడం యెప్పుడోగాని తటస్థించేదికాదు. దానికోసం వొక 

(బ్రాహ్మణుండు నియమితుండు వుండేవా6ండు. ఆ పండితులకి మనకి సంసారం 
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యేలా గడుస్తుందనే ఆందోళన వున్న స్టే కనపడేదికాదు. మా పరమగురువు 

చర్ల బహ్మయ్యశాస్తుల్లుగారి జీవయాత) మటీ ఆశ్చర్యకరంగా వుండేది. 
యింకా ఆయన్ని యెతీగిన ఆకాలవు మనుష్యులు కొందలు అక్కడక్కడ 

వుండంబట్టిగాని లేకపోతే నేను ఆయన్నిగుజించి (వా నేవాక్యాలు శుద్ద అబ 
ద్రాలే అనుకుంటారు యిప్పటివాళ్లు. అయ్యయ్యో ఆజీవితానికిస్నీ యిప్పటి 

వారి జీవితాలకీ లేశంకూడా పోలికేలేదు. యిప్పుడు భాధాంతం తర్కం 
చదివినా సరే, భాష్యాంతం వ్యాకరణం చదివినానరే. వారిని ఆదరించేవారు 

లేకపోవడంచేత మళ్ళా భాషాపివీణపరీక్షకు చదివి ప్యానె అక్కడినుంచి 

వారినీ వారిన్ ఆశ్రయించి సిఫారసు త్తరాలు సంపాదించుకొని యేస్కూూల్లో 

నేనా పండితపదవిసంపాదించుకోడానికి యజమానులదగ్గరకి కాళ్ళరి గేటట్లు 

తిరిగినిన్నీ కృతారులు కాలేనివారినిచూ స్తే యెంతో విచారం వేస్తుంది. 

యింకోవిశేషం : ఆయీ వుద్యోగపందాతల్లో కొందటు నిన్నా నేంటిదా6కా 

నిషధయోగ్యులుగా వుండి ఆఖరికి పంచతంతి మార్జాలాలుగా మారడం 

చేత కొందతిస్టితి మతీ శోచసీయంగా మాజీింది. పాపం పెళ్ళాం పుస్తె 

పూసా అమ్మి వారిని సంతోష పెట్టాక ఆయీ సంతోష పెట్టిన వాళ్ళతో 

కొందజీకి పితిఫలం కలిగించేటంతలో___ “భాషావమంజరీ సమాపా” 

అన్నట్లుగా యేదో అవాంతరం వచ్చి వారికివున్న అధికారంకాన్లా వూడి 

పోవడం (ఆధికారాంతమునందు( జూడవలదాః: ఆ యయ్య సౌభాగ్యముల్) 

తటస్థమె తక్కినవాళ్ళగతి._. “రెంటికి చెడ్డ 'రేవణ” కావడం వించే యెవరి 

మనస్సుశకేనా విచారం కలక్కపోదుగడా ? వెనకటి పండితుల్ని యెన్ని 

విధాల బలవంతపెట్టినా బతిమాలినా భృత కోపా ధ్యాయత్వానికి “స సెమిరా” 

అనడమేకాని ఆమోదించడమంటూ వుండేదే కాదు. యిప్పుడో ఆ మహో 

పదవికి లంచపంచాలుకూడా సమర్పించడమే కాకుండా పడరాని పాట్లన్ని 

పడడంచూ స్తే పృథివి పుట్టింది మొదలు యిలాంటి దర్నిద్రదశ పాండిత్యానికి 

పట్టలేదనే అనుకోవాలి. యిలాటి వారిని ఆవుద్యోగపదాతలు యీాసడిం 

చారంటూ చాటునా మాబునా వీరు సణుక్కోోవడం చూస్తే ఆశ్చర్యం 

వేస్తుంది. ఆయీ యీసకింపు “నాన్ [బామిన్సు మూమెంటు” మూలంగా 
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వచ్చిందంటూ కొందు సణుక్కు_06టారు. యివి మీ పిచ్చి మాటలుగా 

నాకు కనపడతాయి. పండితుడు వుండవలసినవిధంగా వుంకే యే “మూ 

మెంట్లూ”” వారిని యీసడించకపోను. వృధాగా అన్యాయ వివర్శనకు 

అధికారికి మార్గం చూపే యూపండితులమీ (ద గొరవం గాస్ (బామిన్సు"కే 

కాదు “బా9హ్క్మొన్సు”కు మాతం యేలావుంటుంది ? ఆకాలపు పండితులు 

ఇచ రు లి దై అ క ఇ క 

బుటఅహోయినా నర లొకికవ్యాపారాల్లోకి ఆడుగు 'పెజ్బైవారు మ ఆఫ. చామర్హ 
సి ye 

కోట భీమవరంలో గుండుశేన్తుగారంటూ వొక వుడూలప్పండితులు పుంచే 

వారంట. ఆయనకి వసతివాడు లేమీలేవు. ఆ కాలంలో వారు యత్ని "సే 

యే జమీందారుతేనా ఆదరించి వసతివాడులు కల్పించి పూజించేవాచే. కాని 

ఆందుకు ఆయనక చేశమూ యిష్టం లేకపోవడంచేత రుటుంబపోష=కి 

యాయవారం చేయడం యుదలు పొట్టా రని విన్నారు. “చవర తోటలో! 

జదివితి రాఘవాచార్యు సన్నిధిని” అనే రాఘవాచారు 

గాది శిష్యులే. అయితే యాయవాకం మా39ం పరితిగహాణం కానా 2 

అని కొందలు అనుకుంటారేమో ? యేదో విధాన్ని కుటుంబపోషణ జర 

గాలి కనక అప్పటి పండితులు, ““యదహ్న్నూాత్కురుతే పాపం” గా ఆయీ 

వృత్తిని ఆశ9యించడానివె సమ్మతించేవారు. (కుక్కు. దానం పట్టి రుటుం 

కాన్ని పహోషించమని సామెత. బులును అచ్చయ్యగారు నప్రతిగహీతలుగా 

(వేసి "వేలు యిరవై యేసి వేలు అయాచితంగా యింటిక న్వయంగా 

పట్టుకు వచ్చి యిచ్చే దాతలు వుండగా కూడాను) పుండ వుండి ఆఖరికి 

జన్య్మానికల్లా శివరాతిగిగా వొక్క_మాటు కాబోలు చూాదరాణాదా దివాన్ 
భా వ 

చందోలాలాగారి మద్ద వొక నిలువు చెంబెండు పూల వరహాలు పరిగహిం 

చారని వినడం. అదేనా యెంచుకు తటస్ట్థించిందంటా రు? వాదం వీధిగుమ్మం 

ఆలుకంతూ వుండగా అచ్చయ్యగారు యూవాళ యింట్లో శారపారాలేమిటి 

అని పిశ్నించారనినస్నీ, దానిమీద ఆ మహాయిల్లా లు “మాలగా ““యేము 

న్నాయి యిత్యర్థల పులునూ, యితిభావల కూరా” ఆన్నదనిన్ని ఆది విని 

ఆవిడహృదయం ధనాశా విద్దంగా వున్నట్టు (పరేంగితజ్లా నఫలాహి బుద్ద 
ద ర జః యె 

యణ గంహించి. సదరు ఆచ్చయ్యగారు (యూయనకీ వేదశాస్తాంలు 
శత 
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యావత్తూ వచ్చివుండడంచేత యే పేరూ చివర తగుల్చుకో డానికి వీలు 

గాక పుట్టుపేరుతోనే వుండిపోయారని చెప్పుకుంటారు నీవు ఎంతసామ్ము 
తెచ్చియి స్తే సంతోషిస్తావో ఆసంగతి మళ్ళామళ్ళా కాక ఒకమా”ే విధి స్తే 

తెచ్చియిసానని పృితిజ్ఞచేశారనిస్నీ, ఆ అమాయకపు యిల్లాలు ఆ సమయా 

నికి తన చేతిలోవున్న నిలువుచెంబు (యా ఖర్వేణపిబ కి తన ఖర్వుః అని 

వేదం) చూపి దీంనెడు వరహాలు కావాలందనిస్నే, తరువాత ఆ చెంబు చేత 

పుచ్చుకొని ఆపూకే పియాణమై హైదరాబాదులో అన్ని వరహాలూ 
దివాన్ జీగారివద్ద పరిగ౦హించి తెచ్చియిచ్చి ఆవిడకి సంతుష్టిని కలిగించా 

రసీ చెప్పుకుంటారు. అవ్నయ్యగారు అంతకంటె అధికంపుచ్చుకోకపోవ 

డంచేత(గాని చందోలాలాగారి యీవి అంతమాతింతో ఆగేదికాదు. 

యిచ్చేవాండు దొరికాండుకదా అని యావత్తుకూ బాపాసన వస్టేవా౭డై కే 

అచ్చయ్య గారు చరితంపురుషు డెలా అవుతాండు 2౩ అస్మదాదులకు వారిని 

గుణించి ముచ్చటించుకొనే అధికారం కూడా లేదనిపిస్తుంది నాకు. చీన్లు 

గారి యాయవారంలో అచ్చ్చయ్యగారు అవాంతరంగా వచ్చి తగిలారు* 

ఆయన యాయవారానికి బయలుదేరారం"కే ? యేమన్సమాట ? సాడొత్తు 

ఈశ్వరుడు (అణిమాద్య షైశ్వర్యోపేతుండు ) వెండికొండ గుహలో 

వరత రకా చేతులో కలవాడు (పత్యక్షమైనసా( డన్న 

మాకేకదా ? యింక చూడండీ | కుంచాలక్కుంచాలతో క మ్య యిల్లా౦(డ్రు 

గుమ్మరించేవారు బియ్యాన్ని. అవి సమాప్త్రమయు దాకా ఆయన మళ్ళా 

బయలుదేజేవారే కారు. బహుశః వారాని కోసారి వెళ్ళవలసి వచ్చ దేమో? 

అయితే బయలుదేరిన రోజున వొక బస్తా బియ్యానిశకేనా చావు లేదుగదా?ః 

ఏట్లని చేన్లుగా రె మోసుకునేవారా ? అంటారేమో? వారెందుకు మాను 

కోవాలి ? కూడా శిష్యులున్నారుగదా బోలెడుమంది. బనా కాదు యెన్ని 

బస్తాలేనా మోస్తారు. ఆదృశ్యం నేనైతే చూడలేదుగాని చూడవల 

సిన దృశ్యం మాతం అవును. పండితుడైన వాండికి నెత్తిమీ 6ద తట్టతల 

పాగా తగుల్బ్చుకొని భృత కోపాధ్యాయత్వాన్ని ఆచరించడంకంకు యాయ 

వారం యెత్తుకోవడమే కోభస్క_రంగా వుండేదేమో? అప్పటి కాలంలో, 
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యెవరో అలాంటి మహాసీయులు అవలంబించే ఆవృత్తి తిని యిప్పుడు 

బడుద్దాయులందజూ అవలంబించారు. త త్తధాస్తాం. ఈకకాలప్పు ఉపాధ్యా 

యత్వ మంటారా ? క్లో. ఆర్థానా మార్హనే దుఃఖ మార్దితానాంచ రక్షణే. 

ఆనే శ్లోకార్దానికి సంబంధించి వుంటుంది. పూర్వప్ప్పండితులు ఏట్లని 

నిరసిన్తారని చెప్పడంతో అవసరమే లేదు. యీగతి ““డిగీలు”” స సంపాదించి 
ఆర్షించుకా న్న్న వుపాధ్యాయత్యానికి నంబంటథంచినది __ పూర్వప్పండితుులలో 

యెవరోతిప్ప దీనికి ఆమోదించేవాదు కారని వా? "నే చు వున్నాను. యేను 6గప 

లను పట్టుకొని తీసుకువచ్చేవాళ్ళు వాట్లకి మొట్టమొదట నల్లమందు అభ్యా 

సం చేస్తారనిన్న్ దానికి అలవాటు పడ్డాక దానికోసం ఆవి స్వాస పడి 

వాళ్ళకి లొంగిపోయి “ోదాసోహాం” ఆంటాయనిన్న్న్ చెప్ప6ంగా వినడం. 

ఆలాగే పూర్వప్పండితులలో యేకొందతో భృతకా నికి అలవాటుపడి పిర్హా 

యుర్ర్రాయం పట్టడంవల్ల జీవితకాలంతోనే ఆనల్లమండదు ప పిడదాతలచేత ee 

శాలనుండి తొల6గింపంబడవలసి వచ్చినప్పుడు యెంతో దై న్యానికి గుఆి 

కావలసి రావడం అందఖూ యొజింగిందే కనక వి స్తరించేది లేదు. (యో 

దైన్యం అనుభవించినవారిని పేర్కోవలసివ స్తే చాలావి_స్పరిస్కుందివ్యానం) 

భృతికో పాధ్యాయత్వానికే కాదు. మ ఏహారాజాస్త్రానంలో పండితివపఎవికూడా 

ఆకాలప్పండితులలో చాలామంది ఆశకి డర అరుదుగానే వుండేది. 

కొవ్యూరుగోపాల శాస్తుల్లుగారిసీ కాగవతుల హాది శాస్తుల్లుగారినీవి జయనణగరం 

మవోారాజులుంగారు ses పెద్దప్రయతె క్నంచేసి త్రీ తీసుకువచ్చారని తెల 

వర్ణ విన్నాను. విజయనగర సంస్థానంలో పండితులరు వుండెగొరపం ఆసా 

ధారణం. కొందజణుజమీందారులు పండితుల్ని గొరవవేతనాలిచ్చి పోషించడ 
మెతే వుంటుందిగాని ఆడి మనోవంర్తి (భరణం) మాదిరిని వారు ఆను 

విస్తా వుండడంమట్టుకేగాని వారి గోష్టికి ఆ జమీందారులు అవకాశం 

యివ్వడం వుండనే వుండదు. విజయ నగరప్పద్ధతి అలాటికాదు. (ప్రతిదినమూ 

పండిత గోపి కంటూ కొంతశుము రిజర్వుచేసి వుంచి ఆ శెముకు రాజు 

గారికి యితర తొందర పనులే వేనా వున్నట్లయితే ఆ పండిచులసభ ఈ వచ్చి 

నచాస్కారాది సంభావనలు జర్పీ ఆశీర్వచనాన్ని పుచ్చుకొని వారి ఆజ్ఞను 
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బొంది ఆవలి రాచకార్యానికి వెళ్ళడం ఆచారం. ఈఆచారం యిప్పుడే మేనా 

మాతిందేమో కాని ఆనందగజపతి మహారాజులుంగారి పిభుత్వకాలంలో 

లేశమూ మాజలేదని యొజుంగుదును నంస్తానగౌరవంగాని పండిత గౌర 

ఈచంగాని మన ఆంధ దేశం లో ఆనందఇగజపతితో ఆంతరించిందంమే 

అంగీకరించనివారుంటారని నేను అనుకోను. ఆ కాలంలో వుండే పండి 

తుల మర్యాదలు యిపుటివారికి మఆజికొందజికి అంతగారుచించవని యత్. 

గిన్ని వొకటి యిక్కడ వుబంకినాను. మహామహోపాధ్యాయ (పూర్వం 

యీ బిరుదు యీలాటి వుద్దండులకు వుండేది శ్రీ పరవస్తు రంగా చార్యుల 

బారు విజయనగరానికి సన్నిహితంగా వుండే విశాఖపట్టణ నివాసులై వుండి 

కూడా ఆ నంస్థానానికి వెళ్ళనేలేదు. దానిక్కార ణం వాది మర్యాదలకు 

సంస్థానంవారు సమ్మతించకపోవ శ మే. ఆచార్లవారికి వుండే మర్యాద 

లేలాటివం పే! కోట ఆవరణదా (కా సవాదీమీళద వెళ్ళడ మున్నూ, రాజసభ 

లోకి పామకలకో నడిచి వెళ్ళి ఆస్తానంలో స్వంత చిత్రాసనం మీద 

కూర్చోవడమున్నూ. బాగా ఆలోచి స్తే పాండిత్యానికి తగ్గ వేషభాషలం కే 

వై ప్టవులనే. యిందులో చిఇరదానికి మహారాజులుంగారు సమ్మతించ 6 

జాల మన్నార+ంట. యెందుచేతనంకే ౩ మీవంటి పరమపూజ్యులను అన 

మీ ఆచారపకారం పూజించడానికి అభ్యంతరం చేదు గాని ఆది మా సం 

స్థానపండితులకు అవమానకరంగా వుంటుంది కనక అంగీకరించమన్నా 

రంట. ఆ పద్రతిని న్ సంస్తానానికి మేము రాజాల మన్నార(ట ఆచార్యుల 

వారు. (ఆ యీ సంగతులు నేంటివారు పిచ్చిగా భావిసారుు అంతే. అంతతో 

కథ ముగిసింది. “సా కింన రమ్యా నచ కిం నరంతా బలీయసీ కేవల 

మీశ్వరాళ్రై.” " వుర్తాం కారుకు చిన్నజపీనే ఆయినా పండిత సత్కారం 

పరీక్షించి చేసేది కావడంచేత మన దేశంలో దాని పేరు (ప్రతిష్టలు చాలా 

వ్యాపించాయి. యే యూనివర్సిటీకికూడా దానికున్నంక అధికారంటేదు. 

ఇచ్చేదేమో సా1కి 12-0-0 రూవాయీలు మా్యతమే కాని చేసే పరీక్ష 

మాతి”ం నూటికి నలభై మార్కుల వబాపతుకాదు. నూటికి నూరూ రావడం 

ఇధి. దీనిలో యేమాతం తిగ్షినా దానిలోటు యిచ్చే రు 12-00 అలో 
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అణో అర్దణో కానో తుదకి పెసో తగ్గించి మటు నట్ సంవత్సరం ఆలోటు 
భర్తీ అయిన తరవాతే పూర్తి వార్దికం యిచ్చేవారు. ఆ సంశ్చానంలో 

పరీక్షాధికారులుగా వండే పండితులకు మాతఏం నూటపవహోన్హు వావ్లి వము 

వుండేది. రంగాచార్తవారు కాస్తొాలకు పరిక్షాధికార్ల్షు. వీరిని వంచిం 
27 PDR 2) పమ 

చాలని కొందు పండితులకు కుతూహలం కలిగి మంత౨వాది లక్ష్మీనారా 

యణ శాస్తుర్దుగారిని పో9త్పహించినట్లున్నూూ వారు వారి కుతూహాలానికి 
అలవి రాలా రు 

అనుగుణంగా రెడిగం వేనుకొని కూర్చున్న్నట్లున్నూూ ఆఅమీండారు బసవరాజు 
3 ag) 

గారు అది చూచి. “అయ్యా! రంగాచార్తగారు దయచేస్తున్నారు. తెడ్తిగం 

తీసి వేయవలసింగ”దనేటప్పటికి వినీ విననట్లు అనాదరించి శాస్తున్చుగారు వూరు 

కున్నారవిన్నీ, తరువాత (క్రమంగా ఆది ముదిరి నన్ను జయించే పండితులు 

వచ్చేటప్పుడుగాని యీరెడ్డిగం నేను తీయవలసి వుండదని లక్ష్మీనారాయణ: 
శాస్తుద్దుగారు జవాబు చెప్పడం తటసించిందనిన్ని యింకా యేమో యేమో 

jy) 

పండితులు చెప్పుకోంగా విన్నాను. రంగాచార్లవారు షడ్తర్శనీపారఠరంగతులు, 
గా hed 

లక్ష్మీనారాయణ శాస్తుల్లు గారు వ్యాకరణశాన్తంలో మిర్కి_రీ అభిమానం 

గల మహాపండితులు. అంతమాతంమే కాదు, ఆయన సభలో సంస్కృతం 
మాట్లాడుతూపుంకే నాకా తూ మహాభాష్యాన్నిి మజపించే వుండేదట 

వాక్యరచన. రంగాచార్షవారికి అభిమానశాషస్త్రం తర్కం. నాంటి సభతో 

లక్ష్మీనారాయణ కా స్తుంలుగారు రంగాచార్యులవారికి అభిమాన ఇ" స్రమైన 

తర్క_ంలోనే రంగాచార్ష్లగారితో శాసారంచేసి పండితులను మెప్పించినట్లు 
ఛా శ) టా op 

చెప్పుకో(గా విన్నాను. ఆలాటి సర్వతోముఖ పాండిల్యాలు కగ్గిమంగా 

కాలదోషమో ? ఏమో? చెప్పంజాలంగాం “'గానుగు రోకలి సిద్దిపిడి”గా 

మార్చుచెంది నానావిధ దై నాక్జలకి పాల్పడుతున్నాయి. (పతి విషయం లోనూ 

ఆనాటి పండితులకు కొన్ని నియమాలు వుండేవి. అపరగాతములని 
(ప్రసిద్ధి వహించిన కీ॥ శే॥ శ్రీపాద రామళాస్తుంలుగారికి (వీరితమ్ము నన్నూ 
శిష్యులున్నూూ ఆయిన లక్ష్మీనరసింహశాస్తులుగారు సజీవులు, చాలా వృద్దులు, 

మళ్ళా అన్నగా రంతవారు, పితాపురాస్థాన విద్వాంసులు వొక నియమం 

వుండేది. గృహస్థు (యెంత ఐశ్వర్యవంకు:డై నా సరే ఒకరూపాయికంకె 
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అతని వద్ద యెక్కువ పుచ్చుకోమని నియమం. జమీందామవద్ద రు 10-0-0౮ 

కంకు ఎదకి పుచ్చుకోమనీ నియమం. వారి జీవితం ఆనియమానికి 

భంగం లేకుండానే జరుపుకున్నారు. వారిని నేనుస్వయంగా యొజుంగుదును. 

యూ దేశంతో యిప్పుడెవ౭నా వో యాయికులు వంకే వాడికి శిష్వులో (పశ 

మ్యలో అయివుంటారు. యూ మధ్య కలకత్తా (పెశిడెన్సీ మిడ్నపూరు 
(వాంతంలో " “శ్రీ రామకృష్ట మిష జక లే విద్యాభ్యాసం చేస్తూన్న విద్యార్ధి 

మైలవరపు పూర్ణా నందం నాపేర వు_త్త తరం (వాస్తూ (వా శాలడుక దా క్ విద్యార్తి 

ఉశలో మనదేశంలో విద్యాభ్యాస పద్దతి యేలాగు వుండేదో యేదేనా పతి 

కకు (వాయవలసిందంటూ కోరివున్నా+డు-. దీన్నిబిట్టిచూ_స్తే మనవాళ్ళు 

పూర్వం యెలా చదువుకొనేవారోకూడా యిప్పటివాళ్ళకు ప్పస్తకామెకే 

దిగ్గిజికి వచ్చిందని తేలుతూవుంది. అతనికోరికనుబట్టి పనిలోపని ఈ నాల్లు 

మాటలూ (వాస్తూన్నాను. గురువులు యే సామాన్యులోతప్ప సుపిసిద్దులు 

భృతకోపాధ్యాలుగా పుండడానికి యిష్టపడేవారు. కారు. ““పందమే౭_హాని 

షష్టేవా శాకం వచతి న్వేగృహే” గా జీవయాత్స సాగిస్తూ పరమార్ర 

బుద్దితో శిష్యులను సుతనిర్విశేషంగా ఆదరించి విద్య చెప్పడమే వారి నిత్య 

కృత్యం. (మైయగా కడుపునిండా అన్నం తినడానికి తగ్గంత వసతివాడులు 

'సంపాడి స్తే వరం సక శ చదువుకోక చెడిపోతారని వారికి పెద్ద భయం 

వుండేది, శిమ్యులు చెసే ముఖ్య శుశూష (ఉపచారమన్న మాట) గురువు 

గాది సీర్మా_విబట్టలు వుతకడం. ల _స్తళ్ళకు ఆకులుకోసి పట్టుకురావడం 

(అదేనా అనాధ్యాయాలలో న్రేయింత మా(త్రం మట్టు కే. శిష్యులు కొందణు 

వారాలు చేనుకొ నిన్ని మతికొందటు మాధుకరం చేసుకొనిన్నీ తున్నివృంత్తి 

కావించుకుంబూ చదువుకొనేవారు. మా గురువుగారి (గామం (కడియెద్ద) 

మిక్కిలి కుగాాంమం కావడంచేత శిష్యుల పోషణాన్ని గురువుగారే భరించే 

వారు. ఆలా భరించడంచేతనే “తిండికై యిల్లిల్లు తిరగనయక యన్న 

మేయన్నదాత మాకింటనిడియె” అని వాశాము. మా గురువులకు పూర్వ 

కాలంతో మాట చెప్పలేము గాని, ఆ కాలంలో మాత్రం అన్న౦కూడా "పట్టి 



872 కథలు... గాథలు 

విద్యాదానం చేసిన గురువులు మా పరమ గురువుగారు మాశమే. అయితే 

వీరు అగ9హారీకులుగాని వసద్దారులుగాని కారు. 

ఉ. ఉన్నది రెడ్డిసీమ తమకుండెడి దించుక వృ్తిదానికె 
న్నెన్నియొ యోగముల్ కుదిరెనేని ఫలించు ఫలించు దానిలో. 
దన్నచిగాక తారయితు దెచ్చి యొసంగు ఫలం బదెంత హా 

చ్చున్నను వీరి కొక్క నెల యోపునొ ? యోపదొ? సండియమ్మాగున్ _ 

(పసుతానికి యీ పద్యం తూకం చాలును,  యుంకౌ కావలి స్టే 

జాతకచర్యలో చూచుకోండి. మాగురువుగారికి కుటుంబంకంమే కాడా 

శిష్యవర్లపోషణ బాధ్యతే హెచ్చు. వీళ్ళ పోషణమాతంమే కాదు, పెళ్ళి 
begin విషయంరోకూడా తలుచు వారే జోక్యం కలిగంచుకొశేవారు. 

ME పెండ్లి పే ంటముల్ [ప్రయ మెలర్చంగం జేసి యే గుణనిధి మమ్ము 

బాగుచేన ట్ట ges సీసపద్యం మెసంచర్భాన్ని వ్యాభ్యానిస్తుంది. ఉదార హృద 

యానాంతు వసుధైవ కుటుంబకము మా గురువుగారి న నాతి 

దూరంలోనే వండి జల్లిసీ్ మ. ఆసీమ ధాన్యప్పంటకి పెట్టింది సారు. ఆరో 

జూలో కాటాబసొ వెల రు 2-0-0౦0 లకు మించివుండేదొకాయి. యుక్త 

కాలంతో మా గురువుగారు ఆసీమకు సంచారార్హం సవిద్యార్హిక లగా బయట 

'దేజేవారు. వీరు వెళ్ళడమే తడవుగా ఆసీన్ వా_స్తస్యులు తతిియులు 

వారివారి శై _్థనునారంగా ధాన్యం పోగుచేసి పడఎడి యెగుమతీకాడణా 

స్వంతమనుష్యుల చేతనే చేయించేవారు. ఆ రాజులు మాగురువుగా 

రెప్పుడు వస్తారా ఇ అని (పతిషిస్తూ వుండేవారు. ఒక ఐనాకం కు తక్కువ 

యిచ్చిన గృవాన్సును నేను యెలు(గను. సచే సంవత్సరానికి న 

పదా రం గాదెలో నిలవుండేది. రరారా దారా స్వాంత "బరబ్లో న్ వత నేమ 

అ చే ప్పేదేమిటి కన ““మహాభాష్యంవా పాఠయేత్, మహాోరాజ్యంజా 

పాలయేత్?” అన్నట్లు కాలక్షేపం జరిగేది. 'పెంకుటిళ్ళు కట్టుకుందామనిగాన 

వస్తువాహనాలు సంపాదించుకుందామనిగాని వారికి వాంఛ వున్న సే లేదు. 

సపెళ్టేబేడా వున్నట్టు లేదు. విభూతిసంచి మాత్రం వొకటి వుండేది, ఆందు 
వి 

తోనే రూపాయి ఆర్థా వుంటే నిలవచేయడం. 
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ఉ. పెస్టైలు లేవు కల్షినను వీగముసున్న విభూతిసంచిమే 

పట్టుదొకండు న! నిడు బంగరపున్ గనిగాంగ రాజ రా 

జట్టులు శిష్యవర్లమున కన్నము విద్యయు నిచ్చు వేలుపుం 

జెట్టుల మడ్డురు రూ తముల (జెప్పి మటాొక్ళ_రి నెట్టు నెప్పుదున్. 

ఆయీ విశేషాలు నాం చాలా కాయాలి మతాకప్పుడు చూచు 

కుందాం. తెల్లవారుజామున పాఠాలకు పా9రంభం చేసేవారు. తకు_ వ 

పాఠం వాళ్ళకి ముందు (ప్రారంభం. ఆ 'వాఠాన్ను. పె తరగతివాళ్ళంతా 

వినడం ఆవశ్యకం. యీ నియమం శాస్త్రపాఠాలకి మాత మే. క 

వాళ్ళకి గురువుగారు చెప్పడంలేదు. విద్యార్థులలో పెద్దతరగతివాశ్ళే చెప్పే 
వారు, గురువుగారివద్ద చెప్పుకొన్న శాప్రుపాతాన్ని కిరిందితరగతి వాళ్ళకి 

“పెగ 9౦థాలు చదువుకొనే విద్యార్దులు చింతన చె ప్పేవాళ్ళు. ఆయా విధంగా 

కష్టి నేనె తప్ప శాస్తం స్వాధీనంకాదు. యీ విధంగా అభ్య సించి నప్పటికీ 

యేకొందజికోతప్ప సర్వెపర్వత శాస్త్రం స్వాధీనంకాదు. వో. ఇచిదృగ్నాక 

(ప్రకిియారంభకాలే....సర్వేభగ్నాః కారక (ప్రకిియాయామ్స యోలాటి 
శాసాంన్ని చదవకుండానే చదివినట్లు (పు_స్హకం మాతం సంపాదించి 

సఇయంగా చూచుకొని అన్నమాట నటించేవారికి శాస్త్రం యెంతవణకూ 

స్వాధీనపడుతుందో వ్యాఖ్యానించనక్క_ అలేదు. తర్క పాఠాలకు కూడా" 

విధానం అంతా యిలాగే వుంటుంది. మాగురువుగారికి సమకాలీనులు 

శ్రీపాద రామశాస్తుల్లుగారిని గూర్చి లోంగడ వుదాహరించే వున్నాను. 
వారి శిష్యులలో అగేసరులు సంగమేళ్వరశాస్తుల్లుగారు. వీరి గ్రామం 
యేదో నాకు బాగా తెలియదుగాని శిష్యులకు అన్నోదకాలు నిరంతరా' 

యంగా దొరకే గాగమమని చెప్పి ఏరు కాకరప లా (వత్యేకించి మకాం: 

పెట్టారు. వొక పుష్క_రకాలం సుమారు వీరు. ఆగాగిమంలోనే వుండి. 

ఆ (గామవా_స్తవ్యులకే కాక యితర గ్రామాలనుంచి వచ్చిన విద్యార్దుల. 

కర్కాడా పుష్కలంగా విద్యాదానం చెశారు. ఆ రోజుల్లోనే రేగిక్ళ అబ్బి 

శాస్తుల్లుగారి శిష్యులు మహా, ప్రసిద్దులు మంధా చెన్నయ్యశాస్తుల్లుగారు. 

"పీరూరుగా9మంలో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పేవారుండేవారు. తర్క 
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శాస్త్రంయావతూ అనర్షళ 0గా పారంచెప్పేవారే ఆయినా [కరర కకాయమాతం 

వాడు చెప్పినట్లు కక. ఈక చెప్పం అరనే పతి వాదికి రికిషరయి పుండేది. 
San ఎ ల (wan 

0 అకడ పంకరణాలమట్టుకుచ దుపుకెని తరవాయికి సంగయొశ్వర శానురు 
wah Ty 

} 

గాది దగ్గిటికి వచ్చేవారు. విద్యాష్టుల భోజన సనౌకర్యం5 అకు /గ౧ఏపడుప్తులు 

కగాామం వదిలిపెట్టి వలస వెళ్ళవారనడంచేతనే అప్పటి గపరుపులకు 

విడ్యాక్షులందుల డే వాత్సల్యం యొలాటిదో తెలుసుకోవచ్చును. యీ సంగ 

మేశ్వూర శానురుగారు అరా_శానంతో వొళత ది గం అవల సాడా 
అణ టెం (® J 

రచించి పండిత సముతిని మొందిగు మహోావిద్వాంనులు. దిరితొ మన 

దెశోంట (గం వే _ర్హత్విం డా(డాొ వచ్చిన పెిండితులు ఆఖరయినారని ఆను 

కోనచ్చును. వ వ్యాకరణానికి న రిలో ను స్త వ pan జాకర 

జనాలు యిప్పుడు మాడా [కొ _తమారంతే డి రతర న కలు రమచలక్య వి 

ర్ట 
పెటుకొని అభ్యసిస్తున్న్నవారు రేకపోలెమగాని యీ బాపతునుంచి Wow 

Cer జ ది 

ర అదా(6రా పచబ్చువాయంటారని తోంయయచన. (ధా మామంజరీ రమాబ్యారిరడా? 
అలానే అటి! 

అసలు చదివిన (గంథాలేనా వీరికి అవగతిమె పుంటాణయూ లేనో అని నంళ 

యించవలసే వుంటుంది వద్యాపధానంతో చవౌఎ పేమిొటి? యి యముడు రామూ 

చూతణింది. విద్యార్లిప_ర్త దన యెొంచఉమార్చు కాంతితో గ పృచేము. కారం 

షై 
నశ చదువుకొనే వ తారా చెప్పు గురుపులుగాని చాకెంటి బట కటు 

టా ననన... న. Fer శు are) ర 
క | త్ - నన స 

దాన జ 
కోవడం న సెటు6గను. ఆన్షనిమురికిజట్టలు క కట్టు5* ఓం యూ డ్యూ ఆఅంమే ఆది 

తెషమొగస్తారు ష పూవన్నా గరిన కొటుదోవతుల నీరా. విసలవవ నటింప 
pu ళ్ 

ఆనే గశ్రీనివాసవిలాసపు మనవవ ౧ చరణాన్న్న త్రాపకంచె ఓ సుఛభవన్తారిలు ఏ 

కట్టు కొ నేవారు. యుపూటకా పూటగాని చేదా ఊరు శారోజుగాని వుఠికి 

పం సక బట్టలు కట్టురో జత మగాని పాచిబ బర్జు రట సం గాని బాద 

న్ 
గులు వగైరాలు అప్పటికింకా ఎల్వ ఇత) ర శాడేజేజు. 

ఆ తెగవాళ్ళు యెక్క_డేనా ల _ నమాదిదిగా బుందేవాచ్మ. 

వుండేదో ముఖవర్శృస్సూ 

అంత పవితంంగానే వులడేడ్. అలాటి మహో విద్యార్థులతో ఆనా౭టి 

ఆ విద్యారుల వా క్కెంత పవితరంగా 
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గో ండితులు బయలు దేశి వస్తూవుంకే పురాణాల్లో చదువుకొన్న బుషులు 

ఇష ఇన అడ్డ అధ్య 3 ఇ 
wc యిప్పుడు పొళ్చాత్యవాసన ఆయా విద్యార్థులని 

మాతిమేకాదు గురువులనికూడా ఆవరించింది. వీని బాస పేరన్నా (డు 

భారతంలో వొక సందర్భంలో నన్నయ్యభట్లు, అలాగే యిప్పటిచదువున్నూ 
౬ 

పదిణమించింది. దేశాటనం చేసి కుటుంబభరణం యథాక థంచిత్తుగా 

చేసుకునే పండితులే యిప్పుడు కనపడరు. ఆలాటివారు-వున్నట్టయితే ఆద 

రించే గృహాస్తులున్నూ కణివై నష్టే 

తగ్గి 

వ 
చెప్పుకొనేవారు కనపడతారు. ఉచితంగా విద్యార్థికి విద్య చెప్ప పండితు 

అ కరా కరర యీ విద్యలగతి..“హో సీతే, కిం 

భవిష్యసి” అన్న దగ్గణికి వచ్చింది. వారిది భికొటకపాోయ మైన జీవనమే. 

అయినా గొరవసీయంగానే వుండేది. యిప్పుడో ? యీ విద్యకు యెంత 

దైన్యం పట్టాలో అంతా పట్టింది. యెక్కడో, కనీసం యె లఐమెంటపీ. 

స్కూల్లోనే అనుకుందాం, మాన్టరీ సంపాదించుకోవడానికి యిప్పటి డ(గిల 

పండితులు పడేపాట్లు వర్ణించడానికి వశంకావు మునుపు దండం "పెడితే 

పుచ్చుకోని పండితులు యిప్పుడు ఆయా వ్యక్తులకు నమస్క_రించినా ఫలితం 

కనపడడం లేదు.ఒక మేమిటి, చూస్తూ వుండగా యెన్నో సందర్భాలుయెంతో 

మార్పు చెందాయి. పెళ్ళిళ్ళు చూడండి! యంతచితంగా మారిపోయా యో? 

అయిదురోజులలో కావలసిన (బ్రాహ్మావివాహం౦ అయిదు గంటలలో ముగు 

స్తూవుంది. యెక్కడా సదన్యం అన్నమాట లేనేలెదుకదా? యింకక్ొన్నాళ్ళకు.. 

ఊఉ. బేవరు లెండు లెండనిన లేచిన వారయినం దటాలునం 

వోవరు పొండుపొండనినం బోదుము పోదుము పోదుమంచు6డా” 

మీవరు సందు గేస్తునలయింతురు సెండిలిలో సదస్య సం 

భావన వేళ(జూడవలె బాపనసాముల సాములన్నియున్॥ 

అన్న దానువారి పడ్యం శుద అబదంగా వరిణమినుందేమో అను 
యు ణు rar: 

కుంటాను. విస్టుపురాణాదులలో వర్షాల అదో ముప్పు మూడుతుందంటూో 

& క్ జ అ క ఈ, ఆడ యాప్ 

వాసివుంటే ఆ ముప్పు బలాత్మా_రమూలంగా తటస్థిస్తుంది కాంబో లను 

కొనేవాణ్ణి. కాని పావం ఆయా జాతులు అలాట్ దౌర్జన్యం యీ కణం 
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వణకు యెక్క_డంగాని చెసినట్లు లేదు. అగిడాతులే రువో రోక కల్యా 

కాన్ని అభిలషించి ఆయీ కాశ్మాల్యాన్ని ఆపాదిస్తున్నారు. “విధం చెడా 

మల మొనా దక్కి త” కొంత బాగుండును. తుద అది పూడ్ణానున్వారంగానే 

కన౭ంబడతుతూవుంది. “జగతి శిరచ్చేద సదుయమందుగల దనుక సంచలముుల 

యానంగొనె ననంగిఅ॥ చ్పట్టుంది మునరకో ర్ లోకకళ్యాణం.భో గలా లసత్యా 

నికి దాసులై కొండు వారిలోవారికి భాగాలు తెగకతువ “మూలచ్చేదీ తవ 

వాండిత్య ప ప్షోకర్ద 8” డగ్గం 38 వచ్చిందె క్ష్రంకు అన రం? యుటి యెప్పుడో 

దన్ని నిటధించి వర్ధన 

క స లమ ప్రస ల్తిని వాధిలదచిపన్తాతవారు స్ట య 

““సాని మెటలుంగూ సంత మెటు(ంగహి”ా భంమను : కలిగించే నాగరివచ ముం 

దర ఆదోఛధ వనిచేయంగలు సుతుందా?అయినా కొందు సనావన a 

పడరాని పాట్లు పడి పూర్వపు విద్యలు నిల్చడానికిస్నే పూరాఇవారాలని 

పోకుండాపట్టడానికిన్ని యత్నిస్తున్నారు. నానాంటిఎ ఆఖోగతి3 వెళోవలసిన 

కాలంతో మ భా. సవలలనావడం కలలో వారే క్ 

కృతే యది నసివ్రతి కోప దోషః"కనక వారిని ఆభినందించక చప్పదు. 

“శా. వ్యాసాదుల్ బుషువ్ల నిజమ్రైలయి తద్వాట్కుల్ భదిషుచకిగ్ 

త్ గుచ్చి నరీతించెప ఎ టచియున్ బో ఈర 

రే సారజ్హు 2 వీది కయ్యె డల లేచెచేదు ఏశాషస మి 

యీసశ్తే eee భమ కు. 

ఆని యా విషయాన్ని చిరరాలంనాంచే చపువ్కరించి అన్నారా 

మంచికాలం దాపయి వుందంటూ యెవరో త్యోతిచ్వే చ్రలు (వాసినట్టు కొంద 

యివ్విళ్ళూరుచున్నారు. కాని అట్లి ట్ర పుణ్యకా అం రావడానివ యుండౌ అతల 

కొలది సంవత్సరాలు పట్టవలగి వస్తుందని చెనకటి పండితుల తాచ్చెర్థులగా 

కనపడుతుంది. వొకటి ర౮డదు వక్సరాలలోన ఆఎలాటి పుణ్క్బవాలం కుస్రుం 

డనే అర్థా న్ని వెనకటి పండితుల వాక్యానికి పాండిత్య బలంచేవ యప 5 టి 

వారెవరో సంపాదించ! గల్లినా అది వారి పాండిత్యాతిశ యాణ్న పు 

చేస్తుంది గాని ధర్మకాలాన్ని తీసుకురానేరదు. నమో బుషిభ్యః స్వస్తి. 

ల 

త 



ఐరాము తా త 

“పెద్ద కవీం్మద్రుండై పేరుజెందినవాండు పిన్న ముత్తాత నర్పన్న 
గారు” అని దేవీభాగవతములో వంశవర్షనారంభమం దు పేక్కోబడ్డ నర 
సన్నగారు మాముత్తాతలు ముగ్గురిలోనూ ఆఖరువారు. మొదటివారు 
కామయ్యగారు, రెండవవారు అన్నయ్యగారు. వారిరువురినీ వదలి ముందుగా 
ఈయన పేర్తెత్తడానికి కారణం విద్యావృద్ధత్వ మే. ఈయన యిప్పటికి 
సుమారు నూటపడకొండు సంవత్సరములకు పూర్వము, అనగా స్వభాను 

సం॥ ఫాల్లున శు 2౩ గురువారం నాటితో పూర్తిగా వా?సికొని ముగించి 

ఆ తేదీని తుట్టతుద చేవా9లు తోసహో వా9సిపెట్టిన “ప్రయోగ ముక్తావళి” 
అనే ధర్మశాస్త్రం, తాటాకుల సతి యిప్పటికిస్నీ మా యింట్లో పితి 
నవరాతు)ల లోనూ పూజింప 6బడుతూ చెక్క్కుచెమర్చకుండా భద9౦గా 

వున్నది. ఈయన జీవించిన కాలపరిమితి సుమారుగా వినికివల్ల యాభై. 
నాలుగు. లేక యాభై. ఆఅమనముదు అని యెఅలు(గుదును. దాన్నిబట్టి చూస్తే 

ఆ ధర్మశాస్త్రం వాిసికొనే కాలంనాటికి నుమారు నఐభై. యేండ్ల వయస్సు 

వాడు కావచ్చునని వూహించుకోవచ్చు. ఈ వూహ సరిమైనదే అయితే, 
ఈయన జననం యిప్పటికి, అనగా (కః శ, 1934 సం॥దరముకు సరి 

యేన భావ సం॥ ఆశ్వాయుజ శుద్ద తదియా గురువారం నాటికి, నూట 

యాభై యొక్క వత్సరపాిింతంలో వుంటుంది. ఆ వత్సరాన్ని గూర్చిన 

చర్చ అవసరమైతే చదువరులే నిర్ణయించుకుంటారు కాంబట్టి దీన్ని గూర్చి 

విస్తరించేదిలెదు. 

ఈయన తన నివాసగాంమవమగు కడియానికి సుమారు మైలున్న 

రలో నున్న వేమగిరినివాసుబు మేడవరపు కోనయ్యగారివద్ద తేలుగు 
చదువుకొన్నట్లు ఈయన కృతులతో ముఖ్యకృతియగు యామినసపూర్ష 

తిలరావిలానములో కనబడుతుంది. “కోనయాఖ్యాంధ్ర గురుకీర్తి. 

గూర్తు వమదెసి” అని ౩ పుస్తకాన్ని యీయన మొదట మూ6డాశ్వానా 

అగా రచించి అందలో దోషాలు విస్తారంగా వున్నట్టుతోచి, సంస్కృత 



878 కథలు. గాథలు 

సాహిత్యం కోసం కాకరపం_ర్హిగామం వెళ్ళి అక్క డ (శ్రీవేదుల వెంకటా 
శాస్తులుగారివడ్డ వ్యాకరణం సగ మళ్ళా ఆప న _స్తకాన్ని సంస్క_రింది 

ఆం ఆశ్వాసములు దాన్నిగా చేసినట్లు విన్నాను. దీనికితధ్యంగా ఆమూ (డా 
aa) 

కానాల చిత్తుపంతి నా బాల్యంవజకూ ఆయన పు స్తకసామగిగలో నిల్చి 

వుంది. నాకు సంపూర్తిగా ఈ చిత్తుపంతి మాశిమే ఈయన న్వహా స్త 

తిఖితం చూడడం తటస్టించింది గాన సలన్మజ్బత ల్. ల చ చ ల. 

మీద ఆతాశ్వాసాలుగా మార్చి కూర్చిన నిర్షుషపుతె చూచే ఆడ్భ షం. 
డు 

కలగనేలేదు. కారణమేమంటే, మా తాతగారు, చెంకన్నగారు, ఈ నరస 

కవిగారి పెద్దన్న కామయ్యగారి కొడుకగుటదే, ఈయన అనంతరం 

ఈయనకు పురుషసంతానం తేకపోవడంచెత ఈయన తాలూకు యితరా 

సితోపాటు పుస్తక సామగిగని కూడా వశం చేసికొన్నారు. ఈయనవద్ద 
ler = అవి యి 

కూగా చదివినట్టయితే మూ తాతగారు ఈయన పుితిష్టని పూర్తిగా నిలవ 

దగ వాగాటీ, వాజ్యాధుర్యమూ కలవా6డేకాని, మనస్పృర్షలు కలిగి కాలి 
NM ర (యు 

దాసత9యం లోపునే చదువు చాలించారని వినికి. మనస్పర్షకు కారణం; 

నాంటికాలపు పిఠాపురపు (వభువు (శ్రీ నీలాడ్రిరాయనింగాగికి మా ముత్తాత 
నరసకవిగారి ముఖ్యశిమ్యలై న చింతపట్ల వేంకటరాయ, మాధవరాయనిం 
గార్రన సోదరులు మనమామలయిన హూాతువుచేత, వారు చాలనార్లు 

మేనల్లుడి దర్శనానికి తీసుకువెళ్ళడానికి పంయత్ని సె, అప్పుటి కాలప్పు 

పండితులలో యెవరో తప్ప సర్వసామాన్వంగా నిస్పృృహులుగావుండి= 
అ 

“చంచ మెవొస్ షష్టేవా శాకంపచతి న్వేగృుహేూ” అనే కోకారాన్ని గుతి 
ళు Gm 

అపసికొసనః కో ర్రించేవాశే ఆవుటచేతనూ, మా ముత్తాత గారకూడా ఆ తెగ 

వారిలో అగేసరులై వుండడంచేతనూ, యెన్నడున్నూ స్వ(గామం వచ్చి 

యున్న ప్పటికీ ఆ పిభువును చూడడానికి వెళ్ళనేలేదనిన్నీ, దానిమీద 

శిష్యులు మేనల్లుడితో విస్తరించి యాయన్ని గంజించి తలుచు చెప్పి 

వుండడంచేత నేమి, ఆ ప్రభువు రసజ్ఞుండై న కారణంచేత నేమి, యొత్లో 

యాయన్ని చూచి యోయన ముఖతహా కొంతపవిని యాయన్ని సమ్మానిం 

చాలని బుద్దిపుట్టి మునమామలతో దానిని సంఘటించవలసిందిగా కోరితే, 



మాముత్తాత §79 

శ 

శూదు "మనయిుంణతికి శాస్తు)లవారు తజచు దయచేస్తూనే స తాము 

యచ_స్టే ఐ వారిధోరణి వని యానందించడం తటస్టిస్తుంది.. ఆని చెసే అ 

శుప es మంచి దని ఆ (ప్రభువు తమదివాణానికి "సమీపంలోనే a 
మేనమామల యింటికి వచ్చి చాటుగా కూర్చుండి ఆంతకు ముఎటదె ఆన 

పపుగదిలో (గ్రంధకాలకేపం చేస్తూవున్న మా ముర్తాతగారి ee 

విసి ఆనందించి అప్పుడు యెదురుకుండా వచ్చి సగౌరవంగా ఆదరించి 

“కోరుకోవలసిం” దన్నారనిన్నీ, దానికి మా ముత్తాతగారు “మదయ వల్ల 

సమస్తమూ వుంది (మనసిచ పరితృడ్తై కోఒర్షవాన్ కోదరిద్రఖ లోటు 

లేదు.” అని చెప్పి యమిన్నీ కోరలేదనిస్నే, తరువాత రాజుగారు బల 

కంత పెట్టగా, దానం పట్టడానికి భౌ త్రిగా ఇష్టంలేక ““ఆయ్యా మాకు 

సుమారు మీజమిందారీలోవున్న భూమి ఆఅ ముదుప్పట్లలో (ఆన గా నల భై 

యకరాలలో నామూడోవంతుకు పుచ్చుకొనే కట్టుబడిపన్ను కొట్టివేయిం 

చవలసిం” దని మాతం కోంరసిన్నః పిభువు ఆలా గే చేశారనిస్నీ, కనిక; 

ఈయంశం గిరతంలోకూడా టూకీగా వుదాహరించాను. ఇందులో నిజ 

మెంతో, కల్పితమెంతో నిశృయించడానికి ఆధారం తక్కువ. ఆలాకొ"ట్రై 

వేయడానికి పూర్వం యెంతపన్నువుండేదో తెలుసుకొందామంపే విలుచి 

క్కెందికాదు- రాజదర్శ నానికి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం, ఈయనకి 

కొంచెం సభాకంపం వుండెదనిన్న్ కొందటు చెపారు. అయితే యిదికూడా 

సత్యమేయేమో. (ప్రభువు, మేనమామలింటికి వచ్చినప్పుడేనా చదివేట 
చుడు చాటుగా వుండి వినట ్టై వారు సంఘటించడానికి ఇ దెకారణమనిన్నీ 

కొందజివల్ల విన్నాను. అయితే (ప్రభువు కోరవలసిం దన్నష్పుడు ఏదో 

కోరనే కోరేడుకడా | కూ కోరిక కోరడానికి మాత్రం సభాకంపం 

శూధించి, త క్కు_వ కోరడానికి చాధించకేదనుకుందామా | బాగా ఆలోచిస్తే 

(పతిగిహదోషానికి సంశయించినక్లు నాకు తోస్తు ఎంది. అలా 

ఆకాలంలోనేకాదు, నిన్న మొన్నటిదాంకా, ఈసంశయం కలవారు పండితు 

లలో మనదేశంలో పలువురున్నారు. వుదాహరణకి వొక్క సపేరిసాను. 

బులుసు అచ్చయ్యగారు. ఇంకపండితులు “నభూతో నభవిష్యతి”. వీరు 
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నప్రతిగ9హీఆలై, “ఇవ్యర్దలు పులుసూ, ఇతిభావలు కూరి” అన్నరితిని 

జీవితం గడపినట్లు |ప్రతివారున్నూ చెప్పుకొంటారు. పహికృత ముపక)) 

మిస్తాను. మా ముత్తాత గారు కోరిన కోరిక యానత్తు భూమికిన్నీ 

సంబంధించక, ఆయనవంతుకి మాత9మే సంబంధించడంచేత, మా తాత 

గారికి పినతం|డ్రిగారిమీ6ద కోపంవచ్చి చదువుకుంటూవున్న చదువు మాను 

కోవడంచేత, మా తాతగారి పాండిత్యం అంతంత లో ఆగిబోయిందన్న ది 

మనకు విస్తుతం. 

ఆ స్వల్ప పాండిత్యంతోపాటు న్వల్పంగా కవిత్వం కూడా మాతాత 

గారు అల్లేవారట కాని, యేమీ [గంధరూపంగా రచించినట్లులేదు. చాటువు 

లున్నూ దొరకలేదు. "ఆలా రామస్వామి !: యాలా ః పండితులతోటి 

యద్వాతద్వాలఠ్ *” అనే కందపద్యభాగం మాతం మా తాత చప్పినదని 

మానాన్న్నగారు చెప్పుల€గా విన్నాను. దీన్నిబట్టి తెలుగు పాండిత్యం కూడా 

వ్యాకరణ పాండిత్యంతో మిళిత'మెనడి కాదని స్పష్షమే. ఏమైనా ఈ మాత్ర 
( టా చం అనల 

"మనా విద్యాప్రవేశం వుండడంచేతనే, పినత౦(డ్రిగారి తాలూకు విద్యాధనం 

యిరువదినాల్లు తాటాకుల పెబ్టల పుస్తకాల న్నూ బహుజాగ౦9 త్తగా 

ఈయన భ(దపరచారు. పోయిన సూ తాలు అప్పు డప్పుడు మరమ్మత్త్తూ 

చేసూ. చివికిపోతూ చెదతింటూవున్న పతా9లు కొ9 త్త తాటాకులమీ(ద 

యొ_త్తి వాసి సంపుటాల్లో అతనూ (పతి సంవత్సరమున్నూ చిత్తకా ర 

యెండలో యెండబెడుతూ, ఆయీ పుస్తకధనాన్ని మా తాతగారు భది 

పరచినందుకు, తుదకిది ఆంధ్రభాషాప్రవేశానికి వాకరివద్ద శుశూష చేయ 
కుండా కొంతవజకు నాకు గురుత్వం చేసింది 

చిత్తకార్తి యెండలో యెండబెట్టిన సందర్భంలో ఒక పర్యాయం 
పిఠాపురాన్నుంచి వచ్చిన ఠాణాదారు ఆప్పలరాజుగారు (ఇంటిపేరు మఆజపు 

తగిలింది మా యింటిపంక్కవున్న కరణాలసావిటో బసచేసిన కారణం 

చేత, ఈ పుస్తకాలు ఆయన చూచారు. చూచి ఆస క్రితో ఆయా సంపు 

టాలు తిరగవేస్తూ వుండగా, ఆజాశ్వాసాలుగామార్చి. సాపువొసిన 
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సంపుటం యా మినీపూర్ణతిలకావిలాసం కనపడ్డది. అప్పటికప్పుడే ఈ గం 
థం పెరు చాలా వ్యాప్తిగా వుండడంవల్ల, కనపడేటప్పటికి “ఇప్పుడే చూచి 
యిసానని పుచ్చుకొని, తుదకు స్వగాంమం పట్టుకు వెళ్ళి (వాసికొని పంపి క్ష ల 
నావని చెప్పి, యియ్యనేలేదు. గటిగా మాట్లాడితే అధికారితో పని. అప్పటి 

చు ౯౧ 

కాలంతో అధికార్షం కే వుండేభయం ఇప్పటివారికి బాగా తెలియదు. 

అప్పుడు కరణాలన్నా ఠాణేదార్తన్నా చాలా భయపడేవారు. అందుచేత 

మళ్ళా గట్టిగా అడగాలేదు, ఆయన యివ్వా చేదు. 

“పుస్తకం వనితా విత్తం, పరహ_స్తగతంగతం"”అనే యోగంపట్లి 
నా బాల్యంనాటికి ఆచిత్తుపితే గతి అయింది. తరువాత ఆ అప్పలరాజు 
గారు గతించారు. నెను చామర్లకోటలో మాధుకరం యెత్తుకుంటూ చదువు 

కొనే రోజుల్లో చాలసార్లు పిఠాపురం యిందుకోసమని వెళ్ళి యీశుద్ద 

ప9తికొణకం పీియత్నించాను గాని, వారి వంశస్తులవల్ల నాకది లభించనే 
య్ లం 

లేదు. ఇంకొక శుద్దపితి మా ముత్తాతగారి స్వహస్తలిఖికమే ఆపుస్తక 

సామగి9లోనే కనపడ్డది డాలిలో కొన్ని మార్ప్చులున్నూ, కొన్ని కొత్త 

పద్యాలున్నూూ వున్నాయి. గాని అందులో రెండాశ్వాసాలకు తోపుగానే 

గంథం వుంది. బహుశః ఎందుకేనా మంచిదని మతొక పితి వాయ 

డానికి మొదలుపెట్టి పూ_రికాకపూర్వ్ణమే మధ్యకాలంలో పరలోక గతు 

తైరని వూహించవలసి వుంటుంది. ఏమంయే, ఈయన అత్తవారి వూరు 

కాకరపర్తి వెళ్ళి, అక్కడ హఠాత్తుగా మరిడీజాడ్యంవల్ల స్వరస్లులె నట్టు 
అవ అది ౧౧ HAR దా C7 

విన్నాను. ఈ హఠాన్మ్యరణహేతువుచేతనే, అన్నదమ్ములు అంతకుముందు 

పంచుకొన్ననూ ఈ (గామంలోవున్న రికారుయావత్తూ మాతాతగారికి 

చేజిక్కి.. సమిష్టి అని వాదించడానికి అవకాశం కలిగింది. అప్పటికి నరస 

కవిగారికి పురుషసంతానం నష్టమైననూ, త్రీ సంతానం కలదు. వ్యష్షి అవ 

డంవల్ల ఆయన వాటా ఆపకు వెళ్ళడం న్యాయం. అయినా మా తాత 

గారు సమిష్టివాదం పెట్టి కోర్టులో గెల్బుకున్నారట. అందుచే నరసకవి 

గారి భార్య మనోవర్తిదారురాలయింది. ఈమె సురు గవరమ్మగారు. 
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ఈవిల్ణి నేనుఎబు(గుదును. ఈమె నరసకవిగారికి రెండవభార్య. మా తాత 

గారిని నాయెదుటకూడా శపి స్తూ వులడద. యాపిడ, 

ఆయితే యింకొకటి విన్నాను. నరసకవిగారు కాకరపర్తి వెళ్ళే 
టప్పుడు మా తాతను పిల్చి “పుస్తకాలు జాగ9తా” ఆని చెప్పి వప్ప 

గించి వెళ్ళినట్లు చెప్తారు. ఆలా వప్పగించడానిక్కారణం౦, ఆయనకు జ్యాతిష 

(వ వేశంకూడా వుండడంచేత మృత్యుకాలం తెలిసి మరణం నిమిత్తమే 

వసిస్టానదీతీరమైన _కాకరపర్తికి వెళ్ళి వుంటారనిన్నీ, అందుచేతనే 

ముగ్గురు సోదరులకూ మొత్తం వారసుగావున్న మా తాతగారికి వప్ప 

జెప్పితే తపు ఆడవాళ్ళ వల్ల యో పు_స్తకాలు భదంపఅపబడవనిన్నీ 

వూహించి అలాచేసి వుంటారనిన్నీ, కొందణనగా విన్నాను. మరణానికి 

అక్కడికి వెళ్ళడ మెందుకంకే : మా గాామం, గొతమీభాగాల్లో వక 

_కున తుల్యభాగా తీరమే అయినా, వింధ్యపర్వత భాగంలో చేరుతుంది. 

అందుకే శ్యృశానపిదేశాన్ని తుల్యభాగకు అవతలి వొడ్డున మాగ్రావుస్తులు 
యెర్పజచుకొన్నారు. వింధ్య సర్వత సంబంధం వున్నచోట పాణం విడి స్పై 

గాడిదజన్మ్యం వస్తుంచని పూర్వులకు భయం. మహాగాతమీతీరమైనప్పటికి 

రాజమహేందివరానిక్యూ-డా ఈ దోషం వుందట. బజారు వీధివజ 

కున్నూ ఫరవాలేదని కొందు, అంతేకాదు అయిదుకో9సులవఅకున్నూ 

గాతమీతీరంలోనే లెక్క_ని మజికొందజున్నూూ చెప్తారు. ఈ సంశయంతో 

మనకేంపని అని మాముత్తాతగారు నిస్పంశయపిదేశానికి రాబోయే 

మరణాన్ని గమనించి వెళ్ళరమో ఆని నాకు తోస్తుంది. యేలాగై తేనేమి 

పుస్తకాలతోపాటు పారీఖత్పులుకూడా మాతాతగారి చేజిక్కడంచేత ఆయన 

కొవ్తార్తెకు వెళ్ళవలసిన ఆయన తాలూకువాటా భూమి మాకే సంక౦9మిం 

చింది. నేను నరసకవిగారికి ఆఅన్నమునివనుమడను. కాని మాచిన్న పిన 

తండి 9 కుమారుడు చిన్న వెంకటశాస్తు౨లు నావలెమాక9) మేకాక త ల్లి 

ద్వారాగా సాకొన్మునిమనవమడుకూడా అయియున్నాడు. కారణం, ఆతని 

తల్లి..నరపకవిగారి దౌహి(త్రురాలు. 
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లు 

జాగ త్త త్తపెటినా ఆయన కాలంలోనే మా ముకాతగారి కవత్వింలో ముఖ్య 

మైన యామినీ పూర్లతిల క శంద్ద(ప్రతి నాకు వారక వొంటరి ద్క పయత్నిం 

పస్తుతానికి వదాం. ఇంతకూ మా తాతగారు యెంత భద్రంగా 

చగ తుదకు వకమంగలి, వద్యాస కుడు రక (కట వాగిసుకున్న (మతి 
అనాలే 

నా బాల్యగురువులలో నొకరైన మధునాపంతుల సూరయ్యగారు సంపా 

దించి యథధామాత్చక గా (వాసుకున్నారు. ఆది నాకు వారు (వాసుకొనడాని 

న కాని దానియందున్నూ దురుద్దరమైన లోపాలున్నాయి. యేమ 

యునా “లెనిబావకంశ్షే _గుడ్తిబదావ మెజుి” గని దానినిబట్టి వక పితి నను 
అయన కాని వశ శరలా మ EET Tn 

కావ్యాలు చదువుకొనే రోజుల్లో వాసుకున్నాను. అంతిట్లో తునిలో భాగా 

నగరం గురులింగదేవర అనే జంగమ కులస్తుడు దీనిని అచ్చు వెస్తూ 

ఆఅయిదాశ్వాసాలు మాశ9మే దొరకినట్టున్నూ, ఆతోది తనకు దొరకన 

ట్టున్నూ, సాసర్ శాటిన్ యిప్పించవలసిందని పా9ర్రనగా వుత్తరం 

(వాయగా, నా దగ్గజనున్న పితినిబట్టి వాిసి ఆయనకు నేను ఆజవడి 

పంపించాను. ఆ అచ్చుపితే వీరేశలింగం పంతులవారికి చొరకినదిన్నీ. 

ఎవరి తప్పులో నిర్హయింవ శక్యంగాదుగాని, ఆ ఆచ్చు(ప్రతి నిండా తప్పులు 
కుప్పు ఆప్పలు. ఇటీవల మాముత్తాతగారి వెంక పేశ్వారవిలాసం నేను 

ము[దిస్తూ యామినీపూర్ణతిలకను కూడా ము(ద్రిద్దామని అనుకున్నాను గాని, 

తప్పులు సవరించడానికి నాతరం కాకపోయింది. బాగా ఆలోచి సే ఆ తప్పు 

లతో వాత పొరపాట్ల్టుకానివిన్న్ యెన్నో వున్నాయి. అపి (గంధక _ర్హవే 

గాని ఆన్యులవి ' కావని నాకు పూ ర్తిగాతోచి, సంస్క_రణానికి లొంగని 

'హేతువున ఆ వుద్యమాన్నుంచి విరమించి వూరుకొన్నాను. ఇప్పుడు 

తోకంలో ఆ తప్పులన్నీ ఆ జంగండేవర నె తిని రుదడానికి నూలద్నమల 
( ఎజి ళు ఓ లలు 

కవకాశం కలిగింది. లేకపోతే ఈ అవకాశానికి హేతువుండదు. ఆ తప్పు 

లలో మాదిరి కొకటి చూపుతాను. 

“ఆ రాజేంద్రునిసగు భా। ర్యా రతిశాస్తానురూవ.” ఈ పద్యంలో, 

“తారా శబ్దాన్ని మానని చేయకుండా పంయోగించడం కవికృతంగాని 
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యితరులడికాదు. ఇది దిదవలసివ వస్తే యెట్లా : అసాధ్యస్టల ఏంతో వుంది. 

దిద్దనీలై నవికొన్ని వేంకకేళ్వరవిలాసంలో దిద్దాను. చూడండి ! 

“అలరు మందాకినీ యార్యాసహాయుం డై. కూత కెతతు సర్వజ్ఞ 

మూర్తి యనగ” ఇందు మందాకిని _-[. ఆర్యా, అన్నచోట, సంస్కృత 

సంధి యణాదేశం రావాలి, ఆయన కీమాతిమున్నూ తెలియదా ? తెలిసి 

నప్పటికి మొదట తెలుగు కవిత్వాని కలవాటు పడడంచేత తెలుగు వ్యాక 
రణ మర్యాదగా యడాగమం పడ్డది. ఇది పూర్వాపరాలు చేయించే పురో 

మాతకుడికి అందులో వంతాిలిందులోనూ, ఇందులో వందుతలోనూ దొర 

లడం వంటిది. ఈసంగతి అనుభవజ్ఞులకు తెలుస్తుంది. ఇంతమాత్ళంచేత 

ఈయనకు కౌముది రాదనుకోవడం యు కంకాదు. యుమంయే : స్వదిసూ 

రీతో వాగిసికొని చదివిన కౌముది ఆయన వపు స్తకసామగిగతోనే వుందే? 

నేను దానిమీదనే కదా వ్యాకరణం చదవడాని కారంభించింది ? ఎజింగి 

కూడా తప్పువా?స్తైనే పిమాదమనుకోవాలి. ఈలాటి చోట్రనే “పిమా 

దోధదీమతామపి” అని సమాధానం చెప్పుకోవడం. అచ్చులో “మందాకి 

న్యహార్యజాయు కుండ” అని సవరించి ము[దింపించాను. ఈయన బుద్ది 

పూర్వుక౦గా సమ్మతించి పయో గించిన ఆఅఖండయతులేమి, కొన్ని 

తెలుగు వ్యాకరణ విషయాలేమి, మొట్ట మొదట నాకు నచ్చినరీతిని 

వేంక పేశ్వురపిలాసంతో సవరింప మొదలు పెట్ట కొంత ముద-ణం జరి 

గినమీద ఈ పని అంత వుచికంకాదని మానివేశాను. కాని దిద్దిన 

భాగము యెక్కువ. 

మహాకవి, పండితకవి ఆయిన ఈయన కవిత్వమందు అన్ని లక్షణ 

విరుద్ధా లెందకున్నాయి, అని పారజ్ఞులు శంకింపవచ్చును. వినండి: 

ఈయన కాలంనాటికి పుస్తకాలింకా సులభంగా అచ్చుపడి దొరకడంలేయ. 

పవర ఆ్మశయించాలి, సంవాదించాలి. అట్టిస్టితిలో ఆ౦(ధలక్షణ (గ్రంధాల్లో 

ముఖ్యమైన అప్పకవీయం ఈయనకు దొరకనేరదు. “ఆప్పకవీయంలోని 

కొన్ని యకిప్రకరణాలు అనే శీర్షికగల సుమారు జానెడు పొడు? 
తాటాకులు ఆజొ ఆతున్నొకటి మాకమో గల చిన్న వు సక మీయన 

nm) 
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పు_స్తకసామగి9లో కనబడుటచే ఈయన కాధారం సులక్షణసారం వగయి 

రాలని స్పష్టంగా నిర యింప వీలయింది. సంస్కృత వ్యాకరణ విరుద్దాలు 

కూడా దీర్హసమాసాలలో క్వాచిత్క_ం౦గా లేకపోలేదు. సిమంెపి వయస్సు 

కొంత ముదిరినపిమ్మట కౌముది చదివినప్పటికీ యాయనకు ఆది యెంత 
వరకు అనుభవంతో వుందో అని నాకు సందేహం. ఈ సందర్భాలన్నీ 

_స్తనశల్యపరీక్ష చేనేవారికిగాని సూలద్భషి వారికి యింత నలక్ష్షణకవి [ప్రపం 

చంలో పుట్టనేలేదన్నంత గౌరవంకలదు. ఆ నమ్మకం యెవరికో యెందుకూ? 

నా గురువులలో వకరున్నూ, కేవల సాహిత్యపరులున్నూ అయిన మధునా 

నుంతుల సూరయ్య గారికే వుండేది, ఇటీవల నే నెప్పుడేనా ఆయీ విచార 

ఇ₹కొంళాలు ముచ్చటి స్తే, “తాతా, యింకా ఆలోచించాలేమోి” అనేవారు. 

ఈ ఆలోచించడంలో నాకున్న చేద స్తం యెవరికోగాని వుండదు. రామ 
శబ్రం సర్వనమ్మత మైనా అదికూడా నిరాఘాటంగా ప్రయోగించడానికి 

నేను సందేహింవడం కలదు. అట్టి పరమచాదస్తుణ్హి నేను; (గంథమో, 
మా ముక్తాత కవిత్వం. అట్టి స్థితిలో ఇతరులెవరేనా తప్పంటే పోట్లాడ 
కలతహ్న తానికి మత తప్పంటానా ? “శురందుకు వాయడం. బందరులోనే 

యా ముతాతవంటివారో, ఇంకా గొపృవోరో, లిక విద్యావయోవృద్దులు= 

మహాకవులు వుండేవారు. ఆయన పాండిత్యం, అసదృుశం. చాలా (గంథాలు 

చూశారు. ఆయన కుమాళ్ళు కూడా ప్రాజ్ఞ లే. తండిగిగారి కవిత్యమం 

దెమి, తండిిగారియందేమి, మిక్కిలి భక్కులు. వారి కవిత్వములోనున్నూ 

మా ముత్తాతగారి కవిత్వంలోవలెనే పిమాడాలు విస్తరించి వున్నాయి. 

అంత గొెొప్పపండితుల కెందుకుండాలి ౩ అనకండి. నాఆనుభవంలో పాం 

డిత్యం వేణు, పరిశీలన చేలు, పరిళశీలనగలవారు నూటనాటగాని పండితు 

అటో తలుచుగా వుండరు. హరిశాస్తులవారి శిష్యులు ఒకరు మహావె యా 

కరణులె కూడా తప్పుల కుప్పగా వాగిసిన పుస్తకాన్ని నేను చూచాను. 
ఎవరేనా చెపితేనే గాని అంతవజకూ ఆయనకు తప్పని తెలియనే తెలి 

యమ. ఏమనుకోవాలి ? పిస్తుతానికిరండి. అవి పిమాడాలని యెవరేనా 

అంకే, వారి కుమాళ్ళు, జవాబు చెప్పడానికి ఆధారం లేకపోయినా, వప్పు 
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కొనేవారు కారు. ఎవరికుమాణ్భ : బందరులోవార కొమాళ్ళు- నేన.కూడా 
మా ముత్రాతగారి యెడల అట్టి భ_క్తినే చూపవలసివుండగా చూవలేక పోతిని 

గదా ఆని విచారిస్తున్నాను. వీరేశలింగంసంతులవారు కూడా ఆముక్త 
మాల్యద వగయిరాలలో తప్పులున్నాయన్నారు గాని, మా ముత్తాతగారి 

విషయంలో కలం ఆ ధోరణికి తిప్పనేలేదు. ఈ “తాతామనమల వరస” 

నః తటస్టించింది. ఇంతమాతించేత నేను మా ముత్తాత గారియందు 

గౌరవంలేనివాడనని పాఠకలోకం భావించకూడడు. ““పెద్దకవీంయ డై *” 

ఆని యొత్తుకున్నాను గానా ? ఇంకా చూడండి _... 

“మ. అనమఘుండై , మదనాభిరామనృపకన్యాచితిచారితమున్ 

జననుత్యమ్మగు వేంకకేశ్యరవిలానంబున్ దగంజెప్టి రా 

మున కర్పించి పరంబుగన్న మహితున్ముమ్మాటికిం గొల్లు నా 

పినము తాత నగణ్యపుణ్యవిభవాబ్రి న్నారసింహాఖ్యునిన్ 

అన్న దేవీభాగవతంలోని పద్యం పాఠకలోక మెజుగదా ? 

ఈ పద్యంలోవున్న, మదనాభిరామనృపకన్య, ఆనే ఆవిడే యామిసీపూర్ణ 

తిలక అని చదువరు లెజుగుదురుగాక. బిల్ల ణీయంలోవున్న కథా, ఇదిన్నీ 

౬కే. ఈరెండు పృ సకోలేకాక, ఈ కథ, పూర్తచందోగిదయం అనే 

శేతుతో మశివకటి వుంది. అదిస్ని బిలణీయంవలె మూడాశ్వాసాలే- 

ఆది కూడా మాముతాతగారి (గంథసామగిగిలో నేను చిన్నప్పుడు చూచి 

నదె. ఇప్పుడా గ్రంఛాల్లో యేమూడునాల్లో గాని, తక్కినవన్నీ పోయి 
నాయి. ఆ పూర్షచంద్రోదయం అవై్ర్చైనట్టున్నూూలేదు. ఆహాహో ? ఈలాటి 

స్తకాలెన్ని అంతరించాయోగదా : చాలావజకు మా ముత్తాతగారు & 
వా9సుకొన్నవన్నీ ఆచ్చుపడ్లవే అని నేను ఆశదచేశాను. నా సంయత్నం 

C3 డు యట 

తుదకు నెగ్గలేదు. గాని కావ్యాలు చదువుకొనే రోజులో ఆఅనాధ్యాయాల్లో 
a ౧౫ గా 

గురుకులంనుంచి యింటికివచ్చి మా యింట్లోవున్న తాటాకుల పు_స్తకా 

లస్ని కాగితాలమీద వాంయడానికి మొదలు పెన్రైను. కొన్ని వాంళాను. 

అంతట్లో దీనిలో మనకు కృతార్హ్ణత కలగడం దుర్తభమని తోచి విరమిం 

చాను. ఆ మాత్రం వాిముడంవల్లనే నాకు అంతో యింతో బాల్యంలోనే 
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తెలుగు సాహిత్యం కుదిరింది. అచ్చుపడ్డ పుస్తకాల్లో యెన్నాళ్ళు చదివినా 
సరిగా పాండిత్యం కుదరదనిన్నీ, చదువుకొనే పాఠం (వాసికొని గురువు 
దగ్గ చదువుకుంపే చాలా త్వరగా పాండిత్యం కుదురుతుందనిన్ని నాకు 

నమ్మకం. పూర్వులపాండిత్యాలన్న్నీ ఆలాంటే వే. ఇప్పుడో... 'పుస్తకమచ 

యయా విద్యా పరహాస్తైమ యద్దనమ్”*” అన్న మోస్తరు పాండిత్యాలే నూటికి 

తొంబది తొమ్మిది. ఇక “'విద్వాను” లోనెన డిగిగిలు పొందిన వారిని 
బహార్ వాయడ మెందుకు ? 

(ప్రకృతానికి వద్దాం. బిల్ల జీయపు గాథను కావ్యంగా (వాసినవారిలో 

తుట్టకుడివారు మా ముత్తాతగారే. వీరేశలింగంగారు వీరి కవిత్వానికే 
యిక్కు_వ విలువ యిచ్చారు. ఈయన చాలవజణకు యితరుల ననుకరించే 

స్వభావం కలవారు. ఆ పద్యాలని వదిలి పెట్టి స్వతం( తంగా (వొాసినవి చాలా 

శూగుంటాయి. ధార మిక్కిలి ధారాళంగా వుంటుంది. వనుచరిత9ని వర 

వడిగా బెట్టుకోవడంచేత కాటోలు, చేదసానికి మితిలేదు. ఈయనేకాదు 
ఆయనకు కొంచెం పూర్వుులుగా వుండే కూచిమంచి తిమ్ముకవిగారు 

లోనైన వారంతా వసుచరిత్రను వరవడిగా పెట్టుకొన్నవారే. యమకానికి 

మాతం మా ముత్తాతగారు అందజినీ అతిక9ిమిసారు. అందులో అనేక 

రకాలు వుదాహరించడానికి మొదలుపెడితే తెనులదు. అయినా మచ్చుకి 
వక పద్యం వుదాహారించడం మంచిడికిదా ? 

చ. మగువపదంబు కోకనదమానదమా ? నదమా ? (పణాభి, న 

మ్మగనగురూపు భాగ్యకదమాకరమా 2 కరమా ? మృదూరు చెం 

చంగల గటిసీమ మోహదరసా ? దరసాదరసాభుకంఠలీ 

అగళనినాద మెన్న6 వికలాపికలాపికలా ? కచాళియున్. 

దిని సమన్వయము నహ చిన్నప్పుడు సంపఏదాయజ్ఞ లవల్ల 

విన్నాను. స్వంతంగా అయితే తెలిసికోనేలేనేమో ? ఇప్పటివారిలో దీనిని 
ఆన్వయిం చేవా రెండజుంటారో చెప్పజాలను. అవసరమని యెవదేనా కోరితే 

పత్రికలో పికటిస్తాను. దీనిని యిలావుంచి యింతకాలంనుంచి అనేక 
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(గంధాలు చూస్తూ వున్నా యే గంంధంలోనూ చూడని (క్రొ _త్తమో_స్తమ 
పద్యం వకటి మా ముతాతగారి కవిత్వంలో వుంది. చూడండి వుదాహారిసాను. 

మ. మదభసలాళివంటి కచమా ? మృదురంభలవంటి యూరులా ? 

మదనదరంబువంటి గళమా ? ముకురమ్ములవంటి చెక్కులా ౭ 

కదలని మించువంటి తళుకా ? విరిబంతులవంటి గుబ్బలా ? 

మదవతిజవ్యనం బమృతమాధురి సేయడె? యెంతవారికిన్. 

దీనియందున్న కొం త్తపోకడ అనుభవజ్ఞులు గమనిసారు. ఇట్టి 

చక్కని శై లిగల యిమ్మహాకవి ఏవో లేనిపోని వెజ్దివెజ్రి యమకాలకు 
లస. దిజ్మాత ముగా కాక వాట్ల కే యెక్కువ చోటిచ్చి గ్రంథాన్ని చదివే 

వారికి విసుగు పుట్టించు మాదిరిగా రచించడానికి వచారించవలసి వచ్చింది. 

ఈయన దస్తూరీ చాలా చిన్నయకరాలుగా వాిసన్తారు. అట్టి వాంతలో 

యేడెనిమిది తాటాకులు రోజువక్క_ంటికి స్వకవిత్వంతో నింేవారని 

విన్నాను. దీనివల్ల ఆత్యాశుకవి యనుకోకతప్పుదు. అయితే ఈయన 

ఆ_స్తితోపాటుగా అంతో యింతో కవిత్వంరీకికూడా నాకు సంకిమించినట్లు 

చదువరు లనుకోకమానరు. 

ఈయన ఆశుకవి యనడాని కింకొక యితిహోసం : సంస్కృత 

వ్యాక రణం చదువుకోవడానికి కాకరపర్తి వెళ్ళినప్పుడు, గురుపుగార్కు 

“నరసన్నా | నీవు కవిత్వం చబుతావట ? ఏడి చూదాము, ఈవృ త్తంతో 

ఈవిషయం ఆశువుగా రచించూ” అని యేదో వృత్తం సేరుచెప్పి నిష 
యంతో సహో [ప్రశ్నించారనిన్ని, బోర్ కర్ 

శ్లో- కమలాగృహతోరణారరాణాం 

ఘటనాపాటనయో స్పమర్థకై ౭ 

ఆసురారిదృగంచల(ప్రసారై 

ర్హృనమకజ్హానతమో నిహన్యతాం మే. 

అనే యీక్లోకాన్ని రచించి గురువుగారికి వినిపించారనిస్నీ, గురువు 

గారు అది తాము నిర్దేశించిన వృదత్తంకాని హేతువుచేత, “వృ త్తం మాత్రం 



మాముతాత 588 

మతొకటయిందన్నారనిస్నీ, దానిమీద మాముతాతగారు వృత్తంకూడా 

సరిగానే చెప్పినానని నిర్భయంగా బదులు చ ప్పేరనిన్నీ, అయితే లక్షణం 

చదువుమన్నారనిన్నీ, వెంటనే కల్పనచేసి గురువుగారన్న వృత్తానికే తాను 

చెప్పినది సరిపడేటట్లు లక్షణం కూడా ఆళువులో రచించి సరి పెప్ప్టేరనిన్న్, 

ఆది అసత్యమైనప్పటికీ మొదట చెప్పిన వర్షనకంఠజ ఇది చాలా ళ్లాఘా 

పాతఎమని గురువులచే 'మెప్పించుకున్నారనిస్నీ జనళు౨తి. ఇందెంత 

సత్యమో నిర్హయింప నాధారంలేము. గురువు కోరిన వృత్తం సేరెదో తెలి 

యదు. ఈయన చెప్పిన లక్షణ క్లోకమున్నూ వుపలబ్బం కాలేదు. ఈయన 

రచించిన వృ తం పేరు వసంతమాలిక. గురువుగా రడిగినదిమాతిం 

ఈ పేరు కలదికాదని వినికిడివల్ల యెజుగుదును. దీనివల్ల అత్యాశుకవి 

యని మాతం మనం తెలిసికోవచ్చును. 

ఇదివరలో (వ్రాసిన రాజబంధువులుకాక, మా గాామంలో పేరు 

పితిష్టలు గల 'వెలంవారు మతికొన్ని కుటుంబాలవారు పూర్వకాలంలో 

వుండేవారు. వారు కూడా కొందజు మాముత్తాతగారివద్ద శుశూషచేసిన 

శిష్యులే. మా ముత్తాతగారికి ఆదొండకాయకూర చాలా యిస్ట్రమవుటచేత 

ఆ వెలమశిష్యులు తజచు ఆ కాయలు తెప్పించి పంపించడం కలదట, 

వకనాడు దానిమీద పద్యం చెప్పవలసిందిగా కోరేటప్పటికి ఈ పద్యం 

చెప్పేరట ! 

మ. ఠవణింతున్నుతి డై వత ప్రమదదార్హ్యన్మోహినీసీరభృ, 
చ్చ్యవమానామృత శ్రీకరాభనవ వీజపా9ం౦ంతరౌపమ్యు స 

దృవనాజాండకు షడ్రసప్తుతసముద్యత్స్వాదుమతళ్టండకున్ 

అవితుంగోదృవకాండకున్ సరసమోహాఖండ కాదొండకున్. 

ఈ పడ్యాన్ని తెనాలి రామలింగకవికృతంగా నెవరో కొన్నాళ్ళ 

కిందట యేదో పత్రికలో పాకటించినట్లు జ్ఞాపకం. ఎవరిదాకానో 
యెందుకు ? మా శిష్యుడు పిభాకరశాస్త్రే ఈయన పద్యం రామలింగకవి 
దని వాగిసినట్టు జ్ఞాపకం. బహుశా, ఆపద్యం కూడా ఇదేనేమో. సుమా 
రిస్పటికి నలభై యేళ్ళనాడు, యెవరో జ్ఞాపకంలేదు గాని, మా ముత్తాతగారి 
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గ్రంథంలో మిక్కిలి ప్వసిద్ది చెందిన. “సీ. శరదంబువేణికి శాంతభావము 

చఇందె.” అనే పద్యాన్ని రామలింగకవి క_ర్పుకంగా వాగిశారని జ్ఞాపకం. 
రామలింగకవికృతమెన పద్యము హ్ ద్విరదంబు నడతోడొ అనేది. 

దాన్ని వరవడిగా బెట్టుకొని మా ముత్రాతగారు రచించినది పెపద్యం. 

యథార్హ మీలా వుండగా ఎవరో యేదోరీతిని వా9 స్తే దాన్నే లోకం నమ్ము 

తోంది. నిన్నమొన్న టిచరితిలను గూర్చిన నిజస్థితులే ఇలా తారుమా 

రవుతూవున్నాయి. యిక పా౨చినాలని గురించి (వాయవలసిలదెమి ఇ అంత 

దాకా యందుకు ? వర్తమానకాలికమెన మాజీవితాన్ని గురించి వాగిసూ 

వున్నవారి వ్యాసాల్లో కూడా వ్యత్యస్తాలు బోలెడు కనుపడుతున్నాయి. 
ఆది అలా వుంచుదాం. 

మా ముత్తాతగారి నాటికి మాకు గావమంలో పౌరోహిత్యం వుండే 

దట. నరసకవిగారి అన్నగారు ఆన్నయ్యగారు దాన్ని చూచేవారట. 

ఈయనకి పా౦జ్ఞతవచ్చిన తర్వాత పట్టుబట్టి దాన్ని మానిపించి దానికిగా 

యేర్చడ్డ మడిమాన్యాలసహితం పాన్నావారనే యింటిపేరుగల వారికి 

వశం చేయించినారట. ఇప్పటికిన్ని ఆ పొారోహిత్యం వారే నిర్వహాసూ 

వున్నారు. దీన్నిబట్టికూడా ఈయన “*నపతిగ9హీత”* అని తేలుతుంది. 

అయితే యిక “ తేభ్యమెక్క_డ తెత్తునయ్య ? తెల్లవారింది” ఎట్లా 

జరిగెదం మే : బుద్దన్న గారు కామయక్రనారున్నా ర, వారు మెరకపొలం 

యావత్తూ స్వంతకృషిచేసి బాగా జొన్నలు పండించేవారట. ఇప్పుడా 

భూమి ఆంతా అంటుమామిళ్ళమయమై యున్నప్పటికీ, పూర్వప్పేరు 

జొన్నపొల వమవుటచే ఆపేరు పోనేణేదు. జొన్న పంట వున్న చోట పాడి 

వుండుట పహ్నసిద్దమే. ఇక నేంకావాలి ? పాడిపంటలకు లోటులేదు. కూర 

నారల కంతకుముందే తలోటులేదు, తక్కిన మోకుల కప్పటివాళ్ళలవాటు 

పడెవారేకారు. మాముత్తాతగారు స్వేచ్చగా కవిత్వం చెప్పుకుంటూ, 
వచ్చిన శిష్యులకు పాఠాలు చెపుతూ. యెప్పుడో మనకు వస్తుందనుకునే 
స్వరాజ్యం అప్పుడే వేసుకుంటూ హేలగా కాలక్షేపం చేనేవారట ? 

పొలంలోకి వెశ్ళేవారేకారట. యెప్పుడేనా వెళ్ళినా పుస్తకాల నిమిత్తం 
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తాటాకులు కొట్టించుకునే నిమి_తం తప్ప వ్యవసాయప్పనికి అన్నగారికి 

లేశమున్నూ సాయపడడం లేనేలేదట, పాపం: ఈయన ముండు బయలు 

దేరేవాళ్ళకోసమని పుస్తకాలకు పనికివచ్చే రకం తాటిచెట్టు అయిదాజు 
వందలదాకా పాతించారు. అవి యిప్పుడు చాలపెదవె వృదాహ్యంలో 

ధ్ థె 

వున్నాయి. ఈ కాలంలో వాటి వుపయోగం వచేకపోయింది. 

అయితే పెరీతిగా ఆయన చాతిగా గృహాక్ళత్యానికి సాయపడ 
(io DEE అనో 

కుండా భోజనఎళకి “పాతేసమితుడు గా సిద్దపడడానికి అన్నగారికి 

లేశమున్నూ కష్టంగా తోచకపోయినా, వదినగారు సరమ్మగా రికి యిబ్బం 

దిగా వుండి, ఒకరోజున గట్టిగా కంకడానికి మొచలుపె ఫ్టైటప్పటికి, 

మా ముతాతకపిగారికి కోపంవచ్చి, మట్టమధ్యాహ్నూం చేళ సకుటుంబంగా 

గాంమాంతరానికి (ప్రయాణం కడుతుండగా, ఆ వీధి వెలమశిష్యులు బతి 

మాలి ఆవుచేసి. అప్పుడే వక సపెదస్లలం యిచ్చి, తక్షణమే దానిలో పర్త 
దొెథ 5 

శాలవేసి, వంటచేసుకొనేటట్లు చసేరట, ఈయన స్వారితం ఆ స్థలం 

మాత9మే కనపడుతుంది. ఇప్పుడా స్ట్రలం మా పినతండ్రిగారి కుటుంబం 

వారి(కింద వున్నది. వదినగారి కారణంచేత ఈయన అన్నగారితో విడి 

పెోయినట్టయింది. ఆన్న గారియందు మిక్కిలి భ_క్తితోనే యిటీవలకూ డా 

వున్నట్లు వెంక కేశ్వారవిలాసంతోని యీ పద్యంవల్ల తెలుస్తుంది. 
ఆ రం ల్ అజాత 

క. కామయనామసుథీవమణి 

భూమిం గడునింసెసంగ భూతదయార్లం 

(శ్రీమహితుండనంగను బర 
ఖా మావిముఖవ9త్మ్పభావుండన6గన్. 

ఈయన యామిసీపూర్ణతిలకావిలాస, వేంక యేళశ్వర విలాసాలే కాక, 
ఆహల్యాసంకిందనవిలాసము, ఏకాంత సేవాకలాపము, ఏకప్రాసకంద 

గోపాలశతకము అను పొత్తములుకూడ రచించి యున్నారు. ఇందు తుల్టు 

తుదిదికాక తక్కిన రెండున్నూూ యక్షగానములు. ఏకాంత సేవ మావూరి 

జనా రగ్షనస్వామివారికి సంబంధించినది. ఆయా గరింథాలన్నీ నా చిన్న 
(టు a 

తనందాకా భదింగానే వున్నాయికాని, యిటీవల నేను బందరు (ప్రవేశించిన 
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రోజుల్లో కొన్ని నశించాయి. నశించినా అందులో చాలా భాగం అచ్చు 

పడడంచేత దొరికేవే. చేసినపావం చెపితే పోతుందంటారు కడా: నేను 

బొత్తిగా చిన్నతనంలో వున్నప్పుడు లోకల్ఫండు స్కూూళ్లో (ప్రవేశించిన 
కొత్తణీకంలో, నాకు పలకా, యేదో వకపు స్తకం, యింతకంకే యెక్కువ 
సరుకు లేకహోవడంచేత, నాద స్తరం యొతుగా వుండకపోవడం నాకు 

అవమానంగా తోచి యింట్లో తేరగావున్న తాటాకుల పు సకాలు కొన్ని 

ద_స్తరంలో వేసి పెదదిగా కట్టుకొని స్కూలుకు వెశ్ళేవాణి. ఆ కట్టు 
మ oe) డం అ డం 

కోవడంలో పొడుగు తగ్గించవలసి వచ్చేది. ఈ కారణంచేత కొన్ని నాచేతు 

లారా ధ్వంనంచేసి వుంటానని నాకు తోస్తోంది. ఆ సందర్భంలోనే తుట్ట 

తుది మూడు పుస్తకాలూ పోవలసినా, యిటీవల కూడా నేను చూచినట్లు 
జ్ఞాపకంవుంది. ఏలాపోయినాయోగాని, అవి యిప్పుడు కానబడవు సుప 

సిద్ద (పబంధాలు రండుమాత9౦ యిప్పటికీ వున్నాయి. యా మిస్పూర్హ తిలక 

వేయిపద్యాలకు మించుతుందె. వేంక పేశ్వారవిలాసం ఆఅయిదువందలకు 

లోగానే వుంటుంది. వంశాన్ని గురించి రెండోదానిలోనే కొంతవి_స్తరిం 

చారు. దీన్నిబ్టై నేను దేవ్ భాగవతంలో. “కులవిధము్మునల్లను పిన్న 

ముత్తాత తనదు గం9ంథముల విస్తరించె నాకన్నె"అని యీయన పుస్తకా 

నికి బరాతంపెడుతూ ఈయన తరం దగ్గిఅనుంచి మాతమే యతి 

కొన్నాను. ఇంటిపేరు వచ్చిన సందర్భంకూడా ఈయన... “(పవరుల్ 

కొందు మేలుకోటి గల చెల్వపిళ్ళరాయండు”” ఆనే పద్యంలో పిస్తరిం 

చుటచే నేను దాన్ని గుటించి మళ్ళా యొత్తుకోక.___ “ఇంటి సే రెజబుంగ6 
జప్పెదను చెళ్ళపిళ్ళవారు" ఆని మాత్రం (వాసి వూరుకున్నాను. 

మా ముత్తాతగారు (వ్రాసిన వాీతనుబట్టి యింటిపేరు మొదట చెల్వపిళ్ళ 

వారనిస్నీ, అదే వాడుకలో చెళ్ళపిళ్ళగా మాజిందనిన్ని తేలుతుంది. 

మా ముత్తాతగారేనా వంశం అంత తప్పిలుగా వాాయనలేదు. తప్పీలుగా 

వా? నేయెడల, మాక వారసత్వరీత్యా సాలువక్క_ంటికి రెండు మూడువేల 
రూపాయాల రాబడి గల స్థిరాస్తి కలవడాని కవకాశ మిచ్చేది. దానికి 

యిప్పుడు యత్నం ఇ యోయన వాిితలో ఆధారం స్పష్టంగా 

లేకపోవడంచేత యేమవుతుందో అని సందేహించి వూరకోవలసి వచ్చింది. 
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మా తాతగారు మా తండ్రులతో రెండవఆయనకు నరసకవిగా। 

సుతం పెప్టిరు కాన్ని చే(వ్రాలుతప్ప ఆయ నకేమీ విద్య అంజటిందెికాదు 

ఈయనకు మాత్రమె కాదు, ఈయన సోదరులు తక్కిన యిద్దజికీకూడ 

ఈయనతొపాపే. ఆయినప్పట్కీ తక్కిన యిడ్డణేనీ యేమీ అనక “మహ 

వండితుడిసేరు పెట్టినందుకేనా వీడు పండితుడు కావద్దా” అని కాబోలు 

నరనకవిగారి ెరింటి కొమారుణ్ణి మా పెనతండిగారిని మా తాతగార 

తలుచు తిడుతూ వుండేవారట. అయితే మాతండ్రుల విద్యాళూన్యతక 
కారణం మాతాతగారే అనికూడా తెలుస్తుంది. అందు కొడుకుల సీకూ డు 

చిన్నప్పటినుంచి న్యవసాయంలోనే 'పెస్టైరట. వివరనాు “సమత 

వెంకన్నగారూ £! మీ అబ్బాయోలకు చదువేల చెప్పించి” రని అంతే 

“ మావాళ్ళకి చదువెందుకు ? నామాటలు నేర్చుకుంటే చాలదా ”” అని 

జవాబు చెప్పేవారట. మా తాతగారు చాలా మధురంగా యు_క్రియుక్తంగా 

మాట్లాడేవారట. నాకు నాలుగేళ్ళ వయస్సులో వారు యెనభయ్యో పడిలొ 

కాలంచెశారు. విగంహెన్నివముట్టుకు యెలుగుదునుగాని, ఆయన వాద్దోర౭ 

యెట్టిదో తెలిసికోదగ్గ జ్ఞానం నా కప్పటికిలేదు. పైగా యింకొకమాట అగ 

వారట. చదువుకుంకు వకళ్ళని వెళ్ళి మనంచూడాలి. వ్యవసాయం చేన 

కుంకే మనలనే వచ్చి వకళ్ళు చూస్తారనేవారట. అప్పటి మాజకెట్లాగైనా. 

(బాహ్మాణులకు వ్యవసాయం చేనుకుంసేనే బాగుంటుందనేకాలం యిపుడు 

వచ్చినట్టు తోస్తుంది. మా తాతగారికి, కొడుకులకు చదువు చెప్పించలేదన 

అపకీర్తి వున్నది. నేను మాపిల్ల వాళ్ళకు చిన్నప్పటినుంచి విద్య చెప్పుతూ 

వున్నా, నాకున్నూూ ఆకళంకు తప్పలేదు. యేవుంపే నేను చె ఇ విద్య 

““అకారాంతః పుంభింగోి" యా కాలంలో విద్యకాదు కనుక, ననా కళయ 

కానికి మా తాతగారితోపాటు గుజికాక తప్పిందికాడు. కానీ యీ మధ్య 
కొండజు యింగ్రీషులో కృషిచేసి కృతార్థులయికూడా నిరుద్యోగడిపార్ష 

మెంటుకు 1ప్రసిడెంటుళై వన్న వారు నన్ను అభినందించడానికి మొదలు 

సపెచ్టేరు. ఆ కారణంచేత నేను కొంత సరిపెట్టుకో గల్లుచున్నాను. లేకపోళే 
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యింగివీము చదివించతేదనే కారణంచేత నన్ను లోకులు యెంతగా నిందించే 

వారో చెప్పళక్యం గాదముగదడా । 

అయితే పితి [బాహ్మణుడున్నూూ ““అకారాంతః పృంలింగోి” కి 

సీద్దపడితే బాగుంటుందని నా తాత్సర్యంకాదు. సిద్దపడితే చెప్పేవారు లేరు. 

పూర్వకాలంటో ధర్యార్తంగా చః విద్యలుచెప్పే నగురువులుండేవారు. వాదికి 

తిండి పెష్టవారున్నూ వుండేవారు. వారందయూా యిప్పుడు గతించారు. శేషిం 

చినవారున్నా యెపట్న మో ఆశ్రయించారు, యెొట్లో పొట్ట పోసుకుంటూ 

వున్నారు. సబ్బు కుంకుడుకాయలనూ, కిర్చనాయిలు ఆముదాన్నీ తొలగించి 

ను, పూర్వపు విద్యలను ఇంగ్షమవచ్చి “తేసిరాజుి” చేసింది. ఇంట్లో 

వున్న చదువు కనుక నేను నా కొడుకులకి చెప్పడానికి వీలిచ్చింది. (ప్రతివా 
రున్నూూ ఈలా చేయడానికి వీలుండదుకదా. కాబటి లాభమున్నా లేకపో 

యినా ఇంగ్రీషే చదివితీరాలి. అది (ద్రవ్యసాధ్యం. ఆర్థికస్థితి ప్రస్తుత మడుగ 

నక్క_రలేదు. ఇక ముందువారి కేవిద్యాకూడా లేకపోతుందేమో. జొరా।; 

కాలగతి[** కొ తసీరువచ్చి పాతసీకును కొట్టుకుపోయింది. సి 

కిం భవిష్యసి :*ి 

(ప్రకృతానికి వడ్రాం. ఇంతవటజకు నాపిల్లల్ని స్కూలుకెవళ్ళనీ పంపనే 
లేదు. అక్షరాభ్యాసంతో కే రామకశ బ్దం మొదలు పెడుతూవున్నాను. రామశ బ్లా 

నికి కాకున్నా, అక్షరాలకేనా స్కూలు పనికిరాదా? బాగా ఆరోచి స్తే పనికి 

రాదు. పనికిరానేరాదు. ముమ్మాటికీ పనికిరాదు. కారణాలు (వాయమనకండి, 

నా మనవి చిత్తగించి మీరే అనుభవంలోకి తెచ్చుకోండి. “ఈ మీ(పతిజ్ల 

యికముందు సాగుతుందా ?ొ ఆంటారా ? ఆలా అడగండి. రూల్సువ స్తే 

టీకాల తోపాటు దీనికిన్ని తలవగ్గుతాను. శారదాబిల్లు రజస్వలావివాహనికి 

సిద్దంచేయడంలెదూ ౩? ఆలాగే ఇదీ అనుకోండి, తప్పో వొప్పో నాకున్న 

అభిప్రాయం వ్రాశాను. మా ముత్తాతగారి ముచ్చటలో ఈ సోదెందుకు ? 
ఎందుకా ? ఆయన ఆత్మ సంతోషించడానకి. 

ఇక ఆయన పద్యాలు స్వల్బంగా వుదాహరించి యీ వ్యాసాన్ని 

ముగిస్తాను. ౩. 



మాముతాత ఓఫిర్ 
అనాణావలే 

ఊఉ డాలు కణడానిమను. మరుడాలునదుర్కొాను (జూపు, చఎదఖం 

డాలు నఖంబు, లేర్చుపగడాలు రదచ్చదకాంతు, లేన్లుతొం 

డాలు తొెొడల్, మదాళిజగడాలుకురుల్, నునుదమ్మి కెంపుతం 

డాలు రదాళి, బర్నెదబిరడాలు కుచాగము లవ్వుధూటికిన్ - 

పద్యము యా మినీజూర్లతిలకలోని దే. యెంతమృదువుగానున్న దో 

చూడండి. ఈయనధార యెంతో మృదువైనది. కాని సహజమైనధారను 

వదలికొని యితరుల ననుకరించడానికి మొదలు పెస్టిటస్సుడు బూత9ంము 

యూ సొగును పోగొట్టుకొంటాడు. 

ఈయన, లోగడ నుదాహరించిన యకగానఠచనవల్లనే సంగీత 

1పవిష్టుడని తేలుతుంది. ఆయినా దాని కుఖటోవృలకంగా యింకొకపవ్యం 

వుదాహరిసాను. దీనివల్ల యాయనక గానముశ నెంతయభిమానయోా 

తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. 

ఆ. వె. సరసులకును మోహాసంపవద తలొదపించె. 

భూలుపూచెం దరులు, రాలు గరగ 

నేమిచెప్పవచ్చు నేలోకముననై న 

శానమునకు సాటి గానంగలదె ? 

గానమందీయన, చెట్టుకింంది ప్రీడరువంటివాడేకాని, “సంగిత కళా 

రహాస్యనిధి” మయమైన వసుచరిత్ర కవివంటివాడు మాతం కాడు. యేెమంే 
భట్టుమూ_ర్ది కాంభోజీరాగంతో నాయకురాలిని యేడిపి_స్ట్రే మా ముత్తాత 

గాదు కళ్యాణీ రాగంతో యెడిపించారు. దీన్నిబట్టి ఆలోచ గాలిపాటపాడే 

వారేకాని, రహస్యజ్ఞులు కారని తోచకమానదు. కాంభోజివలె కళ్యాణికి 

కరుణరసమును _బకటించు శ_క్రిలేదనుకుంటాను. ఆయిననూ యింకా దీన్ని 

శురించి గానవిద్యానిష్థాతులు ప్రష్టవ్యులు. 

నాకు చేతనై నంతలో మా ముడ్తాశగారి కవిత్వాన్నిగూర్చి (వాశాను" 
ఆయన యేమనుకుంటారో ? 

తే. గీ. పుుతవతిరితి పృధుకసంభూతిసమయ 

గర్భనిర్భర వేదనావిర్భవంబు 
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న అదం దల బాకా ద వంధ్యలజు (గుట యెట్లు 2 కావ్యప్కయాస 

సుకవులకు6గాక తెలియునే ? కుకవితతికి. అనిన్నీ, 

“కవి చమత్కార గొరవంబు 

తే. గీ. మనసెజుంగునుగాక యెవ్వనితరంబు ? 

పాటిదెల్ప6గ నాత్మానుభవమురితి 

కాన ధారాపంకల్పనకాశలముల 

ఫణితిదెలియు(డి కవిశార్వథభౌొములార £ అనిన్ని. 

యా మినీహూర్ణ తిలక లో భవిష్యద్విమర్శకులనుగూర్చి వుటంకించి 

యున్నారు. ఆయన యాత్మలో నన్నేవమనుకొనునో ! తోచింది వాగిశాను- 

ఇప్పుడీలాటి వాంతలకేకాటోలు, “రిసర్భ్చి” అనే _మైటిల్పు వస్తున్నాయి. 

కాని దీన్ని దానివంటిదాన్నిగా చదువరులు భావింపరనుకొంటాను. అది 

యింకా లోతుగా వుంటుంది. తుండూతుపాకీగూడా యెగిరిపోతూవుంటుంది. 

దాని ధోరణిలే భారతాంధి9కరణం రాజరాజనరేందు9.డిదే అయిపోతుం 

దొక ప్పుడు. కాబటి దానివంటిది యిది కాకూడదు. 

ఈయన రచించిన పింబంధరాజములలో మొదటిది యామినీ 

పూర్ణతిలక. రెండవది వెంక పేశ్వారవిలాసము. యిది తుట్టతుది దినము 

లలో రచించినదగుటచేత దీని రచనయే (పౌథఢవిమర్శకు లగువారికి హృద 

యంగమంగా వుండవలసి వున్ననూ, "పేరువూతి90 యెక్కు_వగా మొదటి 

దానికే వచ్చింది. వేంకకేశ్వరవిలాసం రచించిన్నప్ర నిన్నమొన్నటిదాకా 

లోకు అెజుగరు. వీరేశలింగంగారు మొదటిదాన్నేకాని రెండోదావి 
పేరె_త్తనేలేదు. మొదటిదానిశై లి చూపినాను. రెండవదానిశై లికై కొన్ని 
వుదాహరిసాను. 

క, థాష్యంబు చెప్పి సకలమ 

సమ్యగం9ణు లెన్న బౌఢ నెర్పెద నీకున్ 

దూష్యంబులేదు డినను 

శిష్యా ! ఆచెలియ జాడంజెపుమా మాకున్. 
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తే. గీ. చెల్లటోదింక సీమాయ లెల్లందెలినె 

గామిడంబులు మాని చక్క_ంగ మసలు 

వెగిరించుట పనిగాదు వినుము, చెంచు 

వారికట్టడి బలు పెద్దతీరుసుమ్మ. 

చ. తొకతొకమానినవీసనవతి డోకొనివచ్చినయప్పుడూరకు౦ 

డక యొకచాయయC( బెద్దగగలంబము( జేయవె ? యవ్వః యంతనుం 

డింకం గడు మంచిబుద్దిగని నిక్కము నిన్ బతిమాలుకొంట మ 

చ్చీకదిరలాడకుంబు నను “సింగిహుళిక్కి.. ది” యంచు నెంచుమీ. 

తె. గీ. గామిడము 'నేసినాండవో కలిసికట్టు 

"పేసినాలడవొ సామి : సెంచితయె నీకు 

నిచ్చకమె పల్కిపానంబు లిచ్చినిళ్పె. 

గాకయుండిన నీమాటగానవచ్చు. 

భిన్న భిన్న సలాలనుంచి ఉదాహారించిన పద్యాలవ ల్ల (గంధక ఆ] 
శా గా అలా 

కవిత్వం చాలా పంసాదగుణవిశిష్టంగా వుంటుందనే కాకుండా జాతీయంగా 

కూడా వుంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. యమకాని కేమి, చ్నితాని కమి, 

ఇంకా అనేక విధమెన తికవులకేమి, ఈయన పుటినిలే కనుక, ఆమో 
యా ఉం 0౧ 

సరు పద్యా లుదాహరించి (గంథం పెంచలేదు. 
PR 2) 

కవిత్వం మావంశంతో ఈయన తరంలోనే పుట్టిందనుకోవడానికి 

వీలులేదుగాని, పంబంధరూపాన్ని తాల్చిందనిమాత9 0 చెప్పక తప్పుచు. 

వ్ర 62 అట ౨9 య అదం దారీ లా ళక్ట 
ఈయనగద్యలొ “కామకవిపుుత అని వాసుకి వడంవల్లనూ, ఆశ్వత్ల 

నారాయణా” అనే మకుటంగల శతకం వకటి ఈయనకు పూర్ణమంచే 

మావంశన్లులు వాిసినట్లు (ప్రతీతి వుండడంచేతనూ, ఈయనకన్న పూర్వం 
ళం ౧౧ 

కూడా మావంశమందు కవిత్వం అంతోయింతో వుందనుకోక తప్పదు. 
-పెశతకాన్ని గుజీంచి మాతాతగారితో ఆయన మేనత్తకూతురు చెపుతూ 
వుండడమే కాకుండా, భక్తితో ఆపె వొక రావిచెట్టుకూడావేసి పెంచింది. 
సిన్న మొన్నటిదాకా ఆరావిచెట్లు “అమి్మిిరావిచెట్లు” అనే పేరుతో వ్యవహా 
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రింపబడుతూ, జీవించివుండడం నేనున్నూ యొజుగుదును. ఆవిడపేరు 

అమ్మి కనుక ఆవిడ వేసిన చెట్టుకు ఆపేరు వచ్చింది. బహుశః ఆ శతకం 
నేను స్కూల్లో చదువుకొనే రోజుల్లో పెద్దక్షానువాళ్ళ ద_స్తరంపాటుకో 

నాద స్తరం పెంచడానికి చేసిన తెలివితక్కువ పనిలో నశించిందేమో ? 

ఈ సంగతి లోగడ వుదాహరించే వున్నాను. 

నాకు పూర్వం చాలామంది మా వంశస్థులు కవు లున్నారనే 

నమ్మికచేత నేను. “కవితారంభపియంభావుకంబై మావంశము వొల్చు” 

అని డేవీభాగవతంలో [వాయ సాహాసించాను. నాతరంలో నాపినతండి? 

కొడుకళ్కూడా కవిత్వం చెప్పేవాడు. వట్టికవిత్వ మే కాకుండా దానికి 

తగ్గ పాండిత్యం కూడా అతనికి వుండేది. డేవీభాగవతంలో దళము 

స్కంధం అతడే తెలవిగించాడు. ఆత డక్కు_డు మేరు (ప్రతిష్టలు సంపా 

దించేవాడే కాని, ఆఅల్బాయుష్కు_ డె యిప్పటికి యిదువె యేండ నాడు 
Qe WME ధా 

ము ప్పెయేంశథ వయస్సులో స్వర్గసుడై నాడు. మంచిగాని చెడగాని 
ఇఒ ne (NW Cu య 

కుంశమం దున్నటద్ధయితే ఆపి అనుశుుతంగా వస్తుందన్నందుకు నెను 

వాిసిన సంగతులు కొంత దృష్టాంతం కావచ్చును. తిరుపతిశాస్ర్రీగారి 

తరంలోతస్ప వారి వంశమం దీ కవిత్వం వున్న ట్లులేను. మళ్ళా తరువతి 

శాస్ర కొడుకు 'పెద్రవాడు కమ పెరటి తండి? కవిగనుక అతనికది సంకా 

మించిం దనుకుంకే, అతని అన్నకొడుకూ్క్కడా కవి. దీన్నిబట్టి వంశంలో 

వుండనే అక్క_ర్లేదనిస్నీ తోస్తుంది. కొడుకులే అక్క_అలేదు. కవుల 
ఖర ము అర అడ జ్ఞా అష 

కూతుళ్ళుకూ డా కవిత్వం చెప్పడం కలదు, శ్రీపె ద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రుల 

వారి కొమా_ర్తె యిందు కుదాహరణం. వాళ్ళు ఆయినా కాకపోయినా, 

తండి౨కి మాతం తనవిద్య తన సంతానానికి రావాలి అనే కోరిక వుం 

టుంది. దాన్నిబట్టి సాధ్య మెనంతవఅకు చ. అభ్యసింప చేయాలని 

పియత్నం తండి9చెసాడు. ఇప్పటికాలంలో మాతం లాభాపేక్షచే చాలా 

మంది తండు)లు ఈ వుద్యమాన్ని వదలుకొన్నారు. ఇంకా నాబోటి చాద 

సులు ఈ వుద్యమంలోనే వున్నారు. 
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నిన్నమొన్న టినుంచి నావంటి చాదస్తులనికూడా అభినందించేవారు 

రాజకీయవిద్యాభ్యాసం చేసినవారిలో కనపడుతూన్నారు గాని, యింతకు 

ముందు మాత్రం అట్టివారు బొత్తిగా లేరు అని [వానేవున్నాను. కాని 

అలాటి రోజులలోనే నేను ((ఫెంచి చదువుకుంటూ వుంచే, బెజవాడ బాప 
నయ్య నాయడుగారనే ఆయన మాతండిగారిని పిలిచి “మీపూర్వులు కవీ 
కషరులు, మ్ అబ్బాయి కిదెందుకు ? కులవిద్య చెప్పించండి, (కులవిద్యాకు 

సాటిరావు గువ్వలచెన్నాా” అని (పోత్సాహపరచి శ్రీకానుకు_ర్తి భుజంగ 

వావుపంతులువారివద్ద నన్ను వప్పగించారు. ఈ బాపసనయ్య నాయడుగారు 

నామమా(త శూద్రులు. తెజస్సుచేతనేమి, తెల్పి తేటలచేతనేమి, ఈయన, 

కెంతటివముహోారాజులున్నూూ సాటికారు. ఈయన యానాం _క్లాపురస్టులు. 

_ఫెంచిరాజ్యంలో ఈయన వుద్యోగధర్మంచేత ఏకచ్చథ్రాధిపత్యం చేశారు. 

మిక్కి లి భగవద్భ క్తులు. నేను ఖీష్ముజ్జి చూడలేదుగాని, ఈయన విగ్రహం 

కలవపులటో పొడకట్టినప్పుడు భీమ్ముడే యాలా అవతరించిన శక్రభిపాయ 

పడతాను. నాకు కులవిద్య రావడానికి మా ముత్తాతగారి పృతిష్టతో పాటు 

ఈ నాయడుగారుకూడా కారణం గనుక కొంచెం కృతజ్ఞతను 'తెల్పడానికి 

కొన్ని పంక్తులు ఈయన్ని గుణించి యిక్కడ (వ్రాశాను. మా పిల్లట్లో 

కాడా ఈకవిత్వం అంతో యింతో వ్యాపించేటట్టు తోస్తుంది. దీనికంతకూ 
కారణం మా ముత్తాతగారే కనుక, ఆయనకు మాటి మాటికీ నవమస్కరిస్తు 

న్నాను. తరవాత పండితు లవుతారో, కారో అది భగవదిచ్చగాని మాపిల్ర 

లకు ఆందలూ ((పేమించే “రావు పేరు పెట్టక, న్వ'దేశీబట్టలాగ మోటుగా 

వుండే “శాశ్రీ” పేరే వుంచాను. భగవంతుడు వాళ్ళను సర్వదా ఫలానా 

వంశస్థు లనునట్టు అన్నుగ్రహించుగాక : 
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అయిదోవక్సరం దాటకుండా నాకు అక్షరాభ్యాసం జరిగింది, 

అక్షరాఖ్యాస గురువు మా తండిగిగారికి అక్షరాభ్యాసం చేసిన ధనుకొండ 

వెంకన్నగారనే వృద్దులే. నేను మఖునాడే బడికి వెళ్ళకపోవడంచేత అకరా 

భ్యాసానికి ద్వితీయ విఘ్న మే తటస్టించింది. (ప్రతిరోజున్నూ ఆ బడికి సమీ 

పంలొ వున్న మాపెద్దమేన త్తగారింటికి మజ్జిగ పట్టు కెళ్ళడం నామీదవుండేది. 
ఆ కారణంచేత బడిపిల్లలు అప్పుడప్పుడు నన్ను బలవంతంగా సాయం 

పట్టుకు తీసుకు వెళ్ళడానికి వీయత్నించేవాళ్ళు. కాని, ఆలాటి చిక్కులొ 

వున్న నన్ను మా మెన_త్తగారి కూతురు వచ్చి వాళ్ళని పాఅదోలి తప్పిం 

చేది. ఈలా అయిదారునెలలు బడికి వెళ్ళకుండానే గడిచిపోయాయి. 

అంతట్లో మా అమ్మగారి పెద్దమేనత్తగారు చనిపోయినటు కబురు 
వచ్చింది. ఎప్పుడేనా వీధులో కర్మంచాలక బడిపంతులుగారు కనపడి, 
““యేమిరా బడికి రావడంలే”” దంటహపే, “మాకు మెలవచ్చింది” అని చెప్పే 

వాళ్లో. ఆది ఆయన మనస్సుకు నచ్చక, కారణం అడిగేవారు. నేను మా 

అమ్మ మేన త్తగారి సంగతి చె ప్పెవాళ్లి. “వారి! ఆఅలాగ్మటా ?” అని 

ఆయనలో ఆయన నవ్వుకొని వెళ్ళేవారు. 

ఆయీ వంకలతో చాలారోజులు గతించాయి. వ్యవసాయం 

తొందరచేత మా నాన్నగారు నా బడిసంగతి కనుక్కొ_ నేవారేకారు. తుదకు 
యేడాదికో యేజ్ఞర్ధ్థానికో బడికి వెళ్ళడం మొదలెపైను. గుంటవానమాలు 

(వాసియిచ్చారు. అప్పటికే పలకలు వచ్యాయిగాన్న్మి పూర్వపురకం బళ్ళలో 

యింకా వాటిని వాడడంలేదు. ఓనమాలూ, అఆలూ, అయిదుబహ్శా, 

గుణింతం, పేర్లూ నాకు త్వరగానే వచ్చాయి. పుస్తకం పట్టించారు: 

“వాగిశాద్యాి వగయిరా ఇక్రాల రామాయణం శ్లోకాలు వాసియిచ్చారు. 

ఇంకా ఆక్లొో* కాలు వప్పగించకుండానే నా చదువు లతోకఠల్ఫండు స్కూలుకు 

మాజీంది. యువుంటపే : అంతకు పూర్వంనుంచిన్నీ అప్పటి లోకల్ ఫండు 

స్కూలు మాస్టరుగారు యేలేశ్వరపు (శ్రీరాములుగారు మా తండ్రిగారిని 
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నన్ను తమన్మూూలుకు సంపషించవలసినదని క నపడ్డహప్సుడల్లా పి)మతో 

అడుగుతుండేవారు. ఆ కారణంచేత లోకల్ఫండు స్కూలు విద్యార్దినిగా 
మాజడం తటసించింది. “కాకుడీర.మి సేకాి” వదలిషెటి “కకారా కార థు egg లు 
యులు కా లోకి చదువున్నూ మాతళింది. కొచిత్త పద్దతి అయినా నాకంత 

చిక్కగా కనిపించలేదు. మొవటిరోజులోనే ఆమార్పు వంటికి పటిండి,. 
యి 

మాస్టరుగారికి నామీద ఆనుగహం కలిగింది. మఖునాడే ఫస్టుక్షాసులో 

అప్పుడు ఆ స్కూళ్లో నాలుగు కాసులు వుండేవి. నాలుగోకాను 
య ౮౧ వి. 

పెల్లిలు ఇప్పటి మెటిక్యులేషన్ విద్యార్దులకు భాషలో నేమాతమాన్నూ 

తీసిపోరు. కాని నా అదృష్షంవల బాగిహ్మణపిల్లవా డొకడు కొంచెం 
ఠా ౧౧ ౯౫) 

ముసలాగ9బుద్ది వుండేవాడు. ఆతన్నియేదో వర్లక్రమం అడిగేరు మాష్టరు 
గారు. అతడు నతీగా చెప్పలేకపోయాడు. యేం తోచిందో ? ఆ మాటకి 

వర్షృకంమం నన్నడిగి చూచారు. నేను సరిగా చెప్పేను. దానితో మాష్టరు 

గారికి అనుగహాం మటింత హెచ్చింది. నిన్ను నేడే సెకండు కాసులో 

వేసే మన్నారు. 'సెకండుక్షాసులో వున్నప్పుడు కూడా ఆ విద్యార్థిని అడిగిన 
వర్షక9మపిం)శ్న అతడు తప్పినప్పుడల్లా నన్ను అడుగుతుండేవారు. నేను 

చెబుతూందేవాడను. ఆలాచెప్పడంతో ఆ విద్యార్దికి సిగ్గురావాలని కాబోలు. 
నాకేం తెలుస్తుంది ? అతనిచేత నాకు పిదకిణ నమస్కాారాలుకూడా 

చేయిస్తూవుండేవారు. అది పొందడం నాకిష్టం లేకపోయినా, మాస్టరు 

గారి భయంవల్ల విధిలేక అనుభవించేవాళ్ణి. అత డిప్పటికిన్నీ బాగానే 

వున్నాడు. నాకంటె నాలుగై దెళ్లు పెద్ద. 

ఈలా రొండోక్షాసు చదువు జరిగింది. అంతలో మూడోక్షాను. 

ఈ కాసుతో నాకు తక్కినవి బాగానే వచ్చేవి గాని, లెక్కలుమాత9ం 
య 

న్టేవి. నాలుగోక్షాసు సృవేశించడంకతోనే భిన్నవపులెక్క_లు అప్పటి స్కూ 

ళల చెప్పేఆచారం. ఈ లోపుగా వుండేలెక్క_లస్నీ మూడో కాసుతోనె 

సమాప్తి కావాలి. నాకు లెక్క..లంమే ఆప్పటికీ యిప్పటికీ కూడా సగ 

మెలుకే. ఈలెక్కల టయిము, పృతిరోజున్నూ మధ్యాహ్నం వచేశ్రసో 
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తలుచు నే నెగ బెట్టడంచేతనేమి, మాస్త్రరుగారు చివరంగమాడుకొంటూ 

యెొప్పుడోగాని మడ్యాహ్నాం స్కూలుకే రాకవోవడంచేతనేమి, జాలాభాగగ్గం 

నాకు లెక్క_ల గండం తప్పేది. 

నా చిన్నతనంలో మా వూళ్ళో చదతంగం విస్తారంగోరె వుండేది. 

ఈ యాటలో తజుచు వ్యసనం కలిగివుండడంచేత, లోకల్ ఫండువారిచ్చే 

బీతంకాక, వారి గా9మంలో వున్న బడి ఆనే అభిమూనఎచేత (శ్రీ క్ ్థా' 

పురం జమీందార్లు అదనంగా యిచ్చే జీతం మా మాస్త్రరుగారికి యెవరో 

అదీ యిచ్చి ఆపుచేయించారు. ఆలా జరిగినప్పటికీ మా మాస్టరుగారు 
లక్ష్యం చేయనేలేదు. అప్పటి మాస్టర్లు తృణీకృత బిహ్మవురందరులు. 

తఠు చు బళ్ళోకి రాకపోయినా అప్పటిమానైర్షు వచ్చిన నాలుగడియలూ 
AA ae a 

చెప్పీ చదువువల్లనే పిల్లలు చక్కగా ప్యాసయేవారు. మా మేస్టరుగారు 
[౯౧ ory వ 

అంకే ఇప్పటి బోర్డు పలైెటూరువారివంటివారుకారు. ఇప్పటి కాలంలో 

వి. యే. క్లాసుకుకూడా వారు పాఠం చెప్పదగ్గవారని నే ననుకొంటాను. 

వారు స్వదస్తూరీతో వాినుకొన్న నీతిచంది?క (చిన్నయనూరి గారిది) 

నాకు వారెప్పుడో ఆనుగిహం కలిగి యిచ్చారు. ఇప్పటికీ అడి నా వద్ద 

నిల్వవుంది. అది చూచినప్పుడల్లా వారి విగంహాం నాకు జ్లాపకం వస్తూ 
౧౧ మా == 

పుంటుంది. ఆ వార్రోరణీ, ఆ బ9హ్మూ తేజస్పూ, న్ సదాచారసంప త్తీ, ఇప్పు 

డెక్క_డ చూడగలం? ఆకాలం పోయింది. ఆయన యెలేశ్వరోపాధ్యా 

యులుగాది వంశంవారు. ఆ వంశంలో కల్లా ఆయనే తక్కు వపండితులు. 

'పెత్తండిం)గారు వగయిరా మిక్కిలి పెద్ద పండితకోటిలోవారు. తక్కువ 

వారు కనకనే సూ్కూలుమాస్టరీకి వచ్చారు. వారి పాండిత్యం తక్కువ 

మా అదృష్టాని కారణమయింది. వారస్పుడప్పుడు తజణుచుగా భారత మో, 

రామాయణమో పురాణము చదువుతూండేవారు. చిన్నప్పటినుంచీ ధారణ 
శ్రి పుండడంవల్ల వారు చదివిన కధంతా కొన్ని చిన్నపద్యాల సహితం 

నాకు ధారణకు వచ్చేవి. _పెగా వారు చదివే ధోరణి కూడా కొంత పట్టు 

బడేది. కాని 'పదిసంవత్సరాల తోపునసంగతి అవడంచేత వారు చదివే 

థోరణి మాతం యిటీవల నాయందు నిలవలేదు. 
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పదెండ్త వయస్సులో నాచనువు -ఫెంంచిటవను యానాముకు 

మాఖజింది. అందుచేత కడియం మాస్ట్రరుగారివద మూడోక్షాసువఅకే చదువు 

నన్నాను. ఈ మాతం చచువున్నూూ పళ్రెిటూరు ఆటలు, గోళీకాయలు, 

గుట్టాలబా, శికమాదిడి కోతికొమ్మచ్చీ, బంతి, ఈ ఆటలున్నూూూ, కొంచెం 

చుటకాల్చ్బడమున్న్నూ మాతరమే కడియంలో నాకు తటస్టపడ్డాయి. తుట్ట 
తుది దురభ్యానానికి కారణం యింట్లో విస్తరించి పుగాకుండడమే. ఆట్లా 

వుంచడానికి మాతువ మా తండి?) గారి అమాయిక తం. లకర తు ణక 

గృహస్తు దగ్గ ఆరవె రూపాయీలు బుణం పుచ్చుకొంటున్నాడు, 

వా యిచ్చెటప్పుడు యా తండి" గారు అక్కడ వున్నారు. బుణదాత 

“మే వుండీ కామయ్య గారూ | యితనికిస్తున్నాను, యివ్వవచ్చునుగదా ఇ 

అన్నారట. “అభ్యంతరమేమి” అని తల వూపేరట. ఈ మాతం తల 

వూపినందుచేత ఆ కాపువల్ల వసూలు కాని ఆ బుణము మాతండిగగారు 

వారికి తీర్చారు. దాన్నికె కృతజ్ఞత చూపుతూ ఆ ర తు తనంతటతాను 

రెండుపుట్ల మాగాకున్నూ, రెండు కాళ్ళ లేత చుక గిత్తలున్నూూూ మా యిం 

టికి తోలి పె ్టైడు. ఆ కాలం యేలాంటికాలమో చూడండి. ఆ పొగాకు 

ఇప్పటి రోజుల్లో రెండువందలకు తక్కువ ఖరీదుండదు. ఆ యొడ్డు నాలు 

గన్నూ ఈ రోజుల్లో నూజేనా చేయకపోవు. ఇదంతా కోర్టుద్వారా జరి 

గిందికాదు. గామంలోనే. తమంతట తమకు తోచిచేసిన పనేగాని, వక 

తగవరీ గిగవరీ చెపితే చేసిన పనిన్నికాదు. ఆపొగాకు మా యింట్లో 
వుండడంచేత, ఆయా పధార్ధాలు కొనడానికి చేతికి వచ్చినంత మా అమ్మ 

గారు వాళ్ళవాళ్ళకి యిస్తూవుండేవారు. నేనున్నూ స్కూలుపి బల్లల సహా 

వాస దోషంవల్ల వాళ్ళసహితంగా పొగాకును వాడుకోవడం తటస్టించింది. 

ఒకనాడు మా అమ్మగారు కనిపెట్టి మందలించారు. అంతతో అది ఆగి 

కోయినట్ల యింది. కాని పూర్తిగా ఆగిందనడానికి వల్లకాదు. ఇటీవల కొన్ని 

యేళ్ళకు కావ్యాలు చదవడం ఆరంభించాక పూర్తిగా ఆగింది. 

యానాంలో (ఫెంచి స్కూ ల్లో పివేశించాను. ఇప్పటి ఇంగ్లీషు 

స్కూళ్ళలోవలెనే ఆ స్కూల్లో తెలుక్కుంత పా9ధాన్యంలేదు. సాతాని 
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జియ్యన్న గారు తెలుగు మానరు. ఫర్యా, విజే అను యిద్దజణు దొజులు 

(ఫెంచి మాస్టర్లు. ఫర్మా హెడ్యాస్టరు. విజేగారు నాకు గురువు. చాలా 
దయాశాలి. ఇంగ్ర్షీమలో, త, ద లోనగు కొన్ని వర్లములవలెనే, 
"ఫెంంచిలో 89, డ, రోనగు కాన్ని వర్షములు పలకవు. నన్ను దక 'మెస్టరు 

గారు ““నెలపిల యెంకతసలంి”” అని పిలేేవారు. ఆ బడిలో పిల్లలు 

జీతమి వ్వ్యనక్క_రలేదు. పుస్తకాలు వారే యిచ్చేవారు. మెగా యక్కు_ వ 

తెలివి తేటలుం పే (ప్రజంట్లు కూడా యిచ్చేవారు. మాలా.మాదిగా అందయా 

వుండేవారు గాని, యెవళ్ళ్శబెంచీ వాళ్ళదే. లిక హాల్లో మాతం కూర్ప్చోవ 

డం తప్పుదు. వారానిక్ రెండు రోజులు మూర్తి సెలవు. కాని వరుసగా 

మాతం కాదు. గురువారమున్నూ, ఆదివారమున్నూ, పిల్లలుచేసిన తప్పే 
ళా 

దైనా వుంపే వారాని కొకమాటు శికించడం. దానిపేరు *పటుసారి* 

అనేవారు. డాియరుమీద పడుక్కోబెట్టి తప్పునుబట్రి బెత్తంతో కొన్ని 

దిబ్బలు కొరుడం౦. 
డం 

ఆసూ్కూ_ల్లో అయిదాజు మాసాలకన్న యెక్కు_వరోజుూలు చదివి 
రా 

నట్లు క్రావకంలేదు. “అల్ఫ్భాబెత్తు” ఆనే మొదటి పుస్తకంలో కొంత 

అయింది కాబోలును. తెలుగు కడియంలో వచ్చిందెంతో అంతేకాని 

వృద్దికా లేదు- ఆంతలో భగవదనుగహంవల్ల, ఆ పీభుతషం దిపబ్రికూ 

పభుత్వం కనుక, మాలమాదిగలనుకూడ ఆందతితో కలిసి కూర్చో 

నివ్వాలి అనే రూలు ప్యాసయింది. దానితో అన్నివర్జాలపిల్లలూ మానే 

శారు. నేను మాత%ం కొలదిమంది పిల్లలతో ఆ అవకాశంలో ఆ వూరికి 

సమీపంతోవున్న ఇంగ్స్షు గామం " నీఅపల్తైలో లోకల్ ఫండు స్క్మూ_ల్లో 

వివేశించాను. పిల్లలంతా మానుకోవడంచేత మళ్ళా పెంచి స్కూల్లో 
ఆ రూలు తీసివేశారు. తీసివేసినా తక్కి_నవాళ్ళు పంవెశించారు గాని, 

నేనున్నూ మతీికొందఅలున్నూ పవేశించలేదు 

ఆ సీలపలె సూ్యూల్తో ముగురు మాసరూ సుమారు అయిదాజణు 
ఉక Sg a లం 

వందల పిల్లలూ వుండేవారు. నాలుగో క్లాసుల అఅవె, డెబై మంది 

వుండేవాళ్ళం. ఆజువేల నియోగులు చేమం వేంకటాచలంగారు హెడ్యా 
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నరు. శేషయ్య వ్యాకరణం, హిందూదేశ చరిత, సుఖాధారప్రకాశిక, 
విభక్తి చంద్రిక, శబ్బలక్షణం, ఇత్యాదులు పాఠ్యపుస్తకాలు, శేషయ్య 

వ్యాకరణం ఇప్పుడెక్కడా కనపడడంలేదు. అది వెంకయ్య వ్యాకరణానికి 
బదులుగా బయలుదేరింది. పీరభ్నదపళశ్నేనికి హానుమతక్సశ్ళం వంటిది. 

శేషయ్య అనే ఆయన వాిశారని తోస్తుంది. వెంకయ్య వ్యాకరణం 
మాతం వెంకయ్య అచ్చువేయించింది గాని రచించిందికాదు. అయితే 
ఆయనపేరుతో వ్యవహరించబడడం “పుణ్య ర్యళో లభ్యతే” అన్న 

ఆభియుకో క్తి కుదాహరణం అనుకోవాలి. _నన్నయభట్టీయ సూతా 
లకు బాలసరస్వతి వాసిన టీకను విడదీసి తాడినాడ వెంకయ్యగారు 
అచ్చువేయించినారు. ఇప్పటికిన్నీ అవి ఆ పేరుతోనే వ్యవహరింపబడుతూ 
వుంది. ఇట్లాగే హెదరాబాదులో హునేనుసాగరం అనే చెజువొకటి 
వుంది. అదికూడా హుసేను తవ్వించింది కాదు. అతడొక నవుకరు- 

ఆ చెజువు తవ్వించే రోజుళ్లో ఆ పనిలో కాస్త పెద్దగా వుండి వుండును. 
ఈ యపిస్తుతపిసంశ శేషయ్యవ్యాకరణంమీద వచ్చింది. ఆ వ్యాకర 
99౦లో “ తటం, ఏతటం ” అంటూ రెండు సంజ్ఞలు వుండేవి. వాట్ల, 

వతరాలయింది. 

ఈ మోస్తరు పుస్తకాలతో సిలపకైలో “తోవకుఖ్ కు ఆతన 

పరీక్ష యిచ్చి సర్టిఫికెట్టు పుచ్చుకొన్నాను. సర్దిఫికెట్టు యివ్వడం ఇనస్సె 

క్షరుగారే. అప్పుడు యినస్పెక్టరు జిల్లాకు వక్క_రుగా వుండేవారు. వారి 
"పేరు క్రోవి దకిణామూంర్తి శాస్తులుగారు. జిక్తాకూడా ఇప్పటి కృష్ణలో 

చాలాభాగం తూర్పుగోదావరిలోనే వుండేది. ఇనన్పెక్షరుగారు. సవారీ 
టోయీలతో వచ్చేవారు. నేను ప్యానైన లోవల్ ఫోర్హుప్యానై తే స్కూలు 

మాస్టరీ చులాగ్గా యిచ్చేవారు. ఇదికూడా ప్యాసుకాకుండా యెంతోమంది 

మాస్టరీపని సంపాదించినవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వుండేవారు. యినస్స్పెక్టరుగారి 
ఆను గిహం సంపాది స్తేచాలు, ఆ రోజులవి. ఈ రోజులనుగూర్చి యెటు 
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గనివారు లేరు గాన వి_స్తరింపనక్క_జలేదు. ఆ నీలవశ్లైలో చదీవేటప్పుడ 
మమ్మల్ని పొరుగూరవాళ్ళమనే కారణంచేత మధ్యాహ్నమున్నూ, సాయ; 

కాలమున్నూ సుమారు వక గంట ముందుగా వదలిపెస్టేవారు. ఆ టంు 
ములో మేము తోగివలోవున్ను శీతాఫలపుతోట ల్లోనూ జామతోటల్లోను 
యధేచ్చగా కాలక్షేపం చేసేవా శం, 

ఈరీతిగా నీలపళ్లై చదువు ముగిసింది. తరువాత యానాంతో? 
మాకు దగ్గజణచుట్టాలు చక9వర్తుల బాపయ్యగారి బడిలో పివేశించాను 
ఈయనకు అంతో యింతో Ey అ? ఇంగ్రమకూడా వచ్చును. తెలుగులొ 

మంచిసమరులు. క“ంతజ్ఞానం ఈబకోం కరిగింది. ఈబ కో చది శే జ 

రోజుల్లోనే కాగితపు అట్టలతో తోలుబొమ్మలు చేసి, నేనున్నూ ఇంకొక 
సాతాను అ లులవాడున్నూ తోలుబొమ్మలాటాడించడం మొదలు 'పెస్రైటప్న 

టికి ఈ సంగతి (శ్రీ మన్యం మహాలక్ష్మమ్మ జమీందడారుగారికి తెలిని 
మమ్ముల్ని పిలిపించి ఆడించారు. ఏదోకొంచెం సమానం కూడా చేసినట్లు 

జ్ఞాపకం. బాపయ్యగారిబకో వకరోజున డిక్రేషజా వాియడంలో కామాలో: (మొట్ట 

పులుష్టాపులో కుట్టడం పొరబడ్లది. ఆయన దానికి కోప్పడారు. ఆ మటు 

నాడు ఏమితోచిందో యిప్పుడు జ్ఞాపకం లేదుగాని, పతీ అక్షరానికి, 

కామా, లేదా, పులుస్థాపు_యిల్హా వుంచాను. దానిమీద పూర్తిగా మంద 

లి_పు తగిలింది. 

'ఈపైన కాపులపాలెంలో (శ్ర భుజంగరావుపంతులవారిదగ్గణ రఘు 

వంశం చదవడం, ఈ చదివెరోజుల్లో వక వెవ్షవునివడ సంగీతం గాలి 
C౧ 2 దా oe) 

పాట ఆఅంతోయింతో నర్చుకోవడం, ఈయన యింటిపేరు పురాణంవారు. 

పేరు నరసింహాచార్యులు. ఈయన నాకు రఘువంశం చదవటంలో సహా 
భ్యాయి. ఈయన వుపదెశాన్నిబట్లి నేను ఆ రోజులో వె షవవమతసుడుగా ల ఆం ల గా ౧ క్ర థు 
వుం డవాళ్టీ.- పెకి ఆ మతచిహ్నాలు ధరించకపోయినా శివుడంశే ద్వేషంగా 

స “<0 - వుం డేవాళి. శివాలయంలోకి వెళ్ళినా, పంసాదం పుచ్చుకొన్నా, దాన్ని 

మాత9౦ తినెవాల్ణిగాను. ఈ మతంబాధ కిమంగా మాతింది కాని 
కొన్నాళ్ళుమాత9)ం చాల పట్టుదలగా వుండవాణ్ణి. ఆయన నాకు వువపడేశిం 
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చిన వుపదేశమేనా అంత విస్తారమేమీలేము. ఇద్దజిని ఆశియించడం 

వల్ల యేమీ లాభం వుండదు, వారు రక్షిస్తారని వీరు వూరుకొంటారు, 
వీరు రక్షిస్తారని వారూరకౌంటారు, తుదకు భక్తుడు న్యర్లుడై పోతాడు. 

అని ఐప్పునొతుః ఆయన సహాధ్యాయిగా వున్నది స్వల్పకాలంమాత9౨ మొ 

గురుత్వంవల్ల నై కేనేమి, సహపారఠిత్వంవల్ల నై _తేనేమి, నాకు ముక్కు 

వాడుం పీల్చడం అభ్యాసమముంది. అదె యిప్పటిదాకా నిల్చివుంది. 

ఇంకనూ వుండేటప్టేవుంది. 

ఈ రోజుల్లోనే నేను నృసింహదేవర సుబ్బారాయుడుగారివలై 
రా లం 

కాపీ పెట్టించుకొని దస్తూరీ కొంత బాగుచేసుకొన్నాను. ఈయన దస్తూరి 

చాలామంచిది. ఈయన భార్యయున్నూ, మా తల్లిగారున్నూ పినతండి? 

పె త్తం(డి విలు. ఈయన అత్తవారి గాామం యానామే కనుక తజుచు 

వస్తూండేవారు. ఆ సమయంలో నాకీ వుపకారం జరిగింది. ఈ రఘు 

వంశం చదివే రోజుల్లోనే కుమ్మరి కామయ్య అనే మార్దంగికునివద్ద 

కొంచెం మధైలవరసలు చెప్పుకొన్నాను. సేవమోళావాటకులున్నూ , శుత 

పాండిత్య పెరాణికులున్నూూ ఆయిన ముక్కామల జోగయ్యగారివద్ద 

సీలపలైె వెళ్ళి న్వరాలుకూడా మొదలెస్తేనుగాని, యీ రెండున్నూ కొన్ని 
మ్ ఠం 

రోజుల్లో న ఆగిబోయినాయి. ఈ డోగయ్యుగారు తజుచుగా "దేవతా 

కార్యాలూ సంతర్పణలూ జరి గస్తూ జీవితం గడపిన పుణ్యవురుషులు* 

యీయన్ని గుణించి వ్రాస్తే చాలా వాొయాలి. ఆ రోజుల్లోనే కొంచెం 

కుస్తీ వగయిరాలల్లోకూ డా కొొంతక్ళష జరిగింది. పేకాట చెప్పనే 

అక్క అవదు. వున్న స్నెహితులందణయా ఆటల కు సంబంధించినవాశ్ళ 

ఆయినా యేనాల్లు రోజులకో కాపులపాలెం రఘువంశ పాఠానికి తప్ప 

కుండా వెళ్ళేవాణ్ణి. ఆ గురువుగారు, వెళ్ళినప్పుడు పాఠం చెప్పడమెగాని, 

నిన్న వచ్చేవు కావేనుని యొప్పుడూ ఆడిగేవారే కారు. వారిది నవాబు 

చూపు. సదాచారసంప త్తిలో ఏ విధమైన లోపమున్నూ లేదుగాని, వారికి 

కొంచము మాదుం అభ్యాసం. ఆ మాదుంలో గంజాయి కొంచెం పడు 

తుంది. ఆ కారణంచే నవాబుచూపుగా వుండేవారు. వారువె దిక పండితుల 
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వంటివారుకారు. ఆ గర్భశ్రీమంతులు. వితివత్సరమూ అయిదారు వేల 
రూపాయీలు ఆరోజులలో రాబడికలవారు, రాతి తెల్లవార్లూ విద్యా 

గోష్టికో మేలుకోవడము, ఆప్పుడు పరుండి పగలు పదకొండు రమా 

రమిసి మేల్కోడం. అప్పుడు దేవతార్పనబాగహ్య్మాడు దేవతార్చన చేశాక 

మీరు స్నానాదికృత్యాలు జరిగేక సాలగా౨9మతిర్హం పుచ్చుకొని భేోంచేమే 

వారు. చదువే కాకుండా నా భోజనం కూడా చాలారోజులు ఏరింట్లోనే. 

పంతులవారి భార్య పంతులవారికన్నా నన్ను పుత పే9మగా చూసేవారు. 

ఆరోజుల్లోనే ముక్క_విలి జగన్నదీకితులుగారివద సంధ్యావంద 
oe) రం nO ఆల 

నపు తప్పులూ, అపస్వరాలూ దిద్దించుకొన్నాను. వీరిది గోదావరితీరం 

కోరుమిలి కాపురం. మన్యంవారి సంస్థానంలో జపతపాల కై అప్పుడప్పుడు 

వస్తూవుండేవారు. మన్యంవారి పురోహితులు గాడేపల్లి సుబ్బావధాన్లుగారు 
కాపులపాతెంతోనే వుండేవారు. కాబట్టి, వీరు వారింటేలో మకాంగా వుండే 

వారు. ఆ కారణంచేత ఆ వూరు వెళ్ళినపుడు ఏరి శుళూ9ష నాకు లఫఖిం 

చేది. గాడేవల్లి సుబ్బావధాన్రుగారి కుమాళ్ళు వెంకటరామయ్యగారి వద్దనూ, 
ne) C7 oe) 

మర జోగయ్యగారి వద్దనూ అద్దరి మురుమళ్ళ కొ త్తవపలి కాపురస్తులు 
a) (అ (ఈ) pare TT గొ మహా. 

వుప్పులూరి రామజోగన్న సిద్దాంతిగారి వద్దనున్నూ యే వకటి రెండు 

శ్లోకాలో చదివికొన్నట్టు జ్ఞాపకంగాని, యెమెననూ రఘువంశ గురుత్వం 

సర్వ్యమున్నూ కానుకుర్తి భుజంగరావు పంకులవారి విసాదమే. చిన్న 

ప్పుడు పడుగులో సంధ్యావందనం చెప్పుకున్నప్పటికీ పితీపూటా సరిగా 

వార్చకపోవడంచేత మరచిన చోట్టున్నూ ఏదొమాలున్నూూ చాలాభాగం 

జగ్గన్నదీకీతులవారి శుళూంష పోగొట్టింది. శేషమేమేనా వుంపే అది 

యిటీవల పధాన గురువు బ9హ్మయ్య శాస్తు)లవారి పాఠశాలలో (శ్రీ 

గోరుగంతు (గశ్రీరామావధాన్లుగారివద వేదంచెప్పుకునేటప్పుడు పోయివుండాలి. 
Cc? (ఈ) 

ఇంకా మిగిలితే ఇవి యిప్పటికిన్నీ మిగులే. ఈ సంధ్యావందనం విషయం 

నాబోట్లలెక్కే_మి? పెద్ద పెద్ద వేదపండితులలో కూడా నూటికి తొంబది 

మందికీ ఛిక్కు_న్నచదే. కారణం నోరు నలగనప్పుడు చెప్పుకోవడమే. 

వేదంలో యేపన్నాలో కొన్నాళ్ళు సంత చెప్పుకుంటయేనే గాని నోరు నలగదు 
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ఈ రఘువంశం * చదివేరోజుల్లోనే యింజరంలో రామడుగుల 

వేంకటసుబ్బరాయా వధాన్లు గారి శిమ్యలలోచేరి జంద్యాలవడుకుతోపాటు 
కొన్ని పరాయాతప్పన్నాలు సంత చెప్పుకొన్నాను. కాని జంద్యాల వడుకు 

మాతం నెర్చుకొన్నట్టయిందె. కొంచెం నోరున్నూ. నలిగింది, కాని 

ఆ పన్నాలు పూర్తికాలేదు. ఆ జంద్యాల వడుకునుగూర్చి కొంతవాసాను. 

చుదువుగారు , సంతచెపుతూ పత్తివిడదిసి పెంజెలుచేసి శిష్యులకి యిస్తూ 
వుంటారు. శిష్యులు చేతితోవడుకుతూ నోటితో సంత చెప్పుకుంటూ 

వుంటారు. అధమం వొక్కాక్క శిష్యుడు రోజు వక్క_ంటికి అక్రణా 
నూలేనా వడుకుతాడు. నెల వక్కుంటికి రూపాయిజీతం యిచ్చినట్లవు 

తుంది. ఈలాంటి శిష్యులూ. ఆలాంటి గురువులూ మా విద్యార్ది చశనాటి 

కెంకా వుండేవారు. యిప్పుడున్న ట్టు తోచదు. చదువంకే యెంతో తేలికగా 

అప్పుడు వుండేది. యిప్పుడు వేలకొలది కొన్నిటికీ, లక్షలకొలది కొన్ని 
టికీ పెట్టుబడి పెట్టి పాఠశాలలు స్టాపిస్తూ వుంటారు. విద్య అంతకన్న బాగా 

జరుగుతూన్నట్టు కనవడదు. దానికీ డీనికీ యెంతభేదం ఉందో చూడండి, 
అన్నిటిమాటా ఆలా వుంచుడాం. ఈ జంద్యాల వడుకు పాఠశాలలు మన 

గాంధీగారు చూ _స్తే వుబ్చితచ్చిబె పోతారు. ఈరీతిని మాకు గురుత్వం 

చేసిన ఆఅవధాన్హుగారు ఆ(గామం పెమీద బట్టతో మాతం వచ్చినవారైె నా 

ఆ వూళ్ళో వుండే సంపన్నులలో వకర యిప్పుడు పుత౦పొత9సంప 

త్రుతో తులదూగుచూ యజ్ఞయాగాదులు చేసిన కర్మిష్టువై చయనం చేనే 
కుతూహలంతో పున్నారు. రమారమీ యెనభై యేండ్ల వయస్సులో నలభై 
యేండ్ల వయస్సులో వున్నట్లుంటారు. వీరి పేరుగల వీరి మనువడికే 
నను చి॥ సొ మా రెండోపిల్ల సిచ్చివివాహాం చేశాను. ఆ కుల్దవాడే 

ఆ మధ్యను షష్టిపూర్తి సభలో ఘనపనస చెప్పినవాడు. ఇప్పుడు పదకొం 
డేండ్ర వయస్సులో నున్నాడు. ఆ అవధాన్లగా రే కాదు. ఈయన పెద్దకొడు 
క్కూడా యజ్ఞం చేశాడు. నేనైతే కర్మిష్టిని కానుగాని, కర్మిష్టులను చూస్తే 
నాకు చాలా సంతోషం. అందుచేత ఇక్కడ కొన్నిపం కు లెక్కు._ వగా 

వాల శాను. వకుహింసలేకుండా ఈక ర్శిష్టులు యజ్ఞాదికర్క్యలు జరిగి స్తే 
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మీ నంతోషిస్తాను. కాని నామాట వారు వినరు. ఏనున్నా అంకె 

“వచనాత్సవృ త్తిః వచానాన్నివృత్తిః” అని చదువుతారు. దేవీభాగవ 

తంలో బుషులు పళుహింసలేని యశజ్ఞాలే చేశామని చెప్పుకొన్నారు. వారికి 
_పెవాక్యాలు తెలుసునో లేదో! 

(పక్ళతానికి వద్దాం. ఇతరవిద్య ల(పధానంగా, కావ్యాలు (పథా 

నంగా, యేలాగై తేనేమి రెండేండ్లలో మూడుసర్గలు రఘువంశం చదవడం 

అయంది. కాని వల్రించుకోవడానికి మాత్రం అవకాశం వుండేదికాదు. 

ఆ వూరినుంచి వచ్చేటప్పుడు తోవలో గురువుగారు చెప్పిన పాఠం 

చదువుకోవలసిందే కాని, యింటికి మదక తీరుబడి వులడేదేకాదు. 

తోంవలోకి యెదురుగుండా స్నేహితులు వచ్చేవారు. ఇక చదువెక్కడ ? 

ఆటలే ఆటలు, మేమే మేము. రఘువంశపు చదువిలా దాటింది. అంతలో 

యానాం గాగామంలో నెమి, సీలపక్తా, తాళ్ళరేవు, కోరంగి మొదలై న 

eg ఉప్పుకేటి (పాంతం గాంమాల్లోనేమి, సర్వసాధారణం గా వుండే బోద 

కాలు వగైరా వ్యాధులలో వకటయిన ““వరివీజం”” ఆనే వ్యాధి నా భవిష్య 

దభివృద్దికి సూచకమై అంకురించింది. ఏవో కొన్ని వైద్యాలు చేసినప్పటికీ 
గుణం కనపడిందికాదు, గా 9మంవదిలే స్టే తప్పక కుదురుతుందని తోచి 

యానాముకు సుమారు నాలుగైదు మెళ్ళలోవున్న పిల్లంక చదువుకోవడా 
నికి మకాంగా ఎర్పణిచుకొన్నాను. కాని, నదీపాత మయిన కారణంచేత 

ఆ గాంమం పునస్పృష్టమైన కారణంచేత యిళ్ళు దూరదూరంగా పొలాల్లో 
వుండేవి. చిన్నతనం గనక రాతి ఆయాచోట్లకు వారాలకి వెళ్ళలేక 

ఆ వూరుకూడా వదులుకోవలసి వచ్చింది. 

తరువాత అల్రంరాజు సుుబహ్మాణ్యకవిగారితో చదువుకోవడానికి 

మా వూరునుంచి యింట్లో చెప్పకుండా చ్నేటోలుకు బయలుదేరి 'వెశ్ళనుగాని= 

తోవలో కాకినాడలో చదువుకొమ్మని చెప్పి ఆయన ఆ వూళ్ళో దిగబెట్టి 

వెళ్ళిపోయారు. ఆ వూళ్ళో కల్లూరి గణపతి శాస్తులవారు పాఠం చెపుతా 
మన్నారుగాని, వారాలు కుదరటం తటస్తించింది కాదు. అప్పుడు అంతకు 

మున్ను వక నెల్లాళ్ళనాడు మా మేన త్తకూతురు వివాహానికి కాటవరం 
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గ్రామం వెళ్ళినవ్పుడు ఆ గ్రామవాస్తవ్యులు శ్రీపాద కృష్ణమూ ర్తిశాస్త్రులు 
గారు సుమారు నాకన్న రెండుమూ డేండ్లు పెద్దవారు నిర్వ్యాజమెన 

(పేమతో, అబ్బాయీ, సీపవూరువ స్తే నీకు చదువు చెపుతానని చెప్పివుండ 

డంచేత, కాకినాడనుంచి కాటవరానికి మకాం యె _తేశాను. మేన త్తగారి 

వూరవడంచేతనేమి, గురువుగారి (పేమాతిశయంచేతనేమి ఆవూరునాకు 

భౌరుగూరనిపించనేలేదు. కౌటవరం వెళ్ళేటప్పటికి నాకు కుమారసంభ 

వంలో మొదటిసర్షలో యేనాలుగై దు కోకాలతో పిల్లంక ఆనంతాచార్యులవారి 

వద్ద ఆయినాయి. తెలుగులో స్కూల్లో చదివినది తప్ప ఇతరమెమీ 

రాదుగాని, జావళీలూ, భజనకీర్తనలూ, కొన్ని తరంగాలూ, కొంచెం 
అధ్యాత్మకీర్తనలూ, మువ్వగోపాలపదాలూ ఈ సరుకుమా(త్రం కొంతవిస్త 

రించివండేది. ఏడో కొంచెం పదకవిత్వంకూడా కంగాబంగాగా ఆర్త వాళి = 

తో చిన్నతనంచేత చెపికే అందులో తమకు సంబంధించిన దూషణ 

వుందని రఘువంశం చదివేరోజుల్లోనే నామీద వకరు కేసుకూడా పెట్టేరు. 
విచారణకర్త, ((ఫెంచిదొర “వడు పోయట్ ఆంచే నేను వప్పుకోను,” 
అని కేసుకొ స్టేశాడు. కృష్ణవమూ_ర్తిశాస్త్రులుగారివద్ద కుమారసంభవంలో 

వకటి, మూడు, అయిదు సర్షలు చాలవజకున్నూ, మేఘసండేశంలో 
పూర్వభాగంతో కొంతవజకున్నూ చదవడమే కాకుండా, వారున్నూ 

వారి సహాధ్యాయులు మధిడ సుబ్బన్నదిక్షితులు గారున్నూ లక్షణవిష 

యాలు చర్చించుకొనేటప్పుడు వినడంవల్ల కొంచెం అక్షణక్షానంకూడా 

సంపాదించుకొన్నట్టయింది. పైగా చదరంగం నడకటేకాకుండా కొంత 

వజకా ఆటలోకూడా (ప్రవేశం వారే కలిగించారు. అంతతో ఆవూరు చదు 
వుకు విఘ్నుంవచ్చింది. 

ఆశైని కాజులూరు విద్యార్థిత్వం. ఆ వూక్ళో మేఘసందేశ పూర్వ 

భాగంలో తరవాయి మా(తం జరిగింది. చదరంగంలో కొంత పాండిత్యం 

ఆతిశయించింది. సులక్షణసారం స్వయంగానే చూచుకొని కవిత్వం 

పద్యాల్లో చెప్పడంకూడా ఆవూళక్ళోనె మొదలు పెట్టాను. ఆ వూళ్ళో 

గురువులు ముగ్గురు ౩ రేగిళ్ళ కామశాస్తులుగారు పప్పు సోమయ్యగారు, 
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పప్పు సోమనాధిశాస్తులుగారు. వీరెవరున్నూ కవులుగారు. మొదట్ గురువు 
భుజంగరావు పంతులుగారు గ్రంథా లేమీ వాయలేదు గాని, వారు మాతం 

కవులే. తరువాత కాటవరంలో శుళకూషింపబడ్త గురువులున్నూ కవులే, 

వారివారివడ్డ నేను కవిత్వానికి సంబంధించిన కృషి చేయలేదు. ఏదో తోచి 
నట్టు అల్రడానికి మొదలు "పెప్టేనన్న దే ముఖ్యాంశం. అందుచేత లక్షణంలో 

యెన్నో సంశయాలు కలుగుతూవుండేవి. యెవరేనా తటస్థించినప్పుడు 

కనుక్కుంటూ వుండేవాళ్ణి. కాజులూరులో ఒకవిశేషం. వారాలు యెంతో 

గౌరవంగా యిచ్చేవారు. వున్న చోటికి వచ్చి పిల్చేవారు కూడాను. 

ఈలావుండగానే కాళీ పియాణం. [౪ పంయాణం విశాఖపట్నం 

తోనే సమా_ప్తమై వెనక్కి వచ్చి చామర కోటలో పితివాది భయంకరం 

రాఘవాచార్యులుగారి సన్ని ధిని చదువుకోవడం, అక్కడనుంచి. మళ్ళా 

న్య(గామంవచ్చి కొలదికాలం పిల్లంకకూ, పల్లెపా లెముకూ, వెళుతూ 

చామర్లకోటలో చదివిన లఘుకెముది తరవాయిన్నీ, భారవి తరవాయిన్నీ 

అనంతాచార్యులుగారి యొద్దనున్నూ, మధునావంతుల సూరయ్య గారివద్ద 

నున్నూ చదవడం వగైరాలు కొంత తపిసీలుగా జాతకచర్యలో వుండ 

డంచేత యిక్కడ విస్తరించలెదు. 

ఇటీవల చాలాకాలానికి విజయనగరం మహారాజావారి దర్శనానికి 
వెళ్ళినప్పుడు, దర్శనం చాలా ఆలస్యంగా కాని కాలేదు. వృథాగా వుండడ 

మెందుకని అంతోయింతో ఫ్డేలుమీద స్వరాలుమట్టు కం, కట్టు సూరన్న 

గారివద్దనూ, సాలగా9మ గోపాలంగారివద్దనూ చెప్పుకొన్నాను. వీరుకూడ 

“యెకాకర” న్యాయంచేత గురువుగా స్మరింపవలసినవారే. అెక్క పెడితే 
(బ్రహ్మయ్యశాస్తులవారి సన్నిధికి ' కడియెద్ద గా9మం పవేశించేటప్ప టికి 
యెందు గురువులై నారో చదువరులే లెక్క_ పెట్టుకొంటారు. బ్రహ్మయ్య 

శాస్త్రులుగారివద్ద చదువుకొంటూ కాశీ వెళ్ళినప్పుడు అంతోయింతో వ్యాకర 
ణం నోరి సుబహ్మణ్యకశాస్తు)లవారి వద్ద చదవడమే కాకుండా, తర్క_ం 
చేమంర్తి శోభనాది) శాస్తులవారివద్ద పఠించాను. అందజు గురువుల 

కన్న విస్తరించి చదివినది శ్రీ చర్చ బిహ్మయశాస్తుYల వారివద్ద 
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మాతిమే. చాలామందికి గురుళుశూిష చే 
వున్నాను. చూడండీ. 

శ ఇ నక కా ఉడ్. ఒక్కాకచోట నొక్కొ_కరియొద్ద నొకొక్కొ_కమాట చొప్పునన్. 

(నానారాజ సందర్శనంలో శ్ర విజయనగరము చూ 

నినటు పలుచోట నూచించి 
గా ౧౫ 

కారణం చెప్పలేనుగాని, నా చదువు తఅుచుగొ కకారాదిగాగమా 

లలో జరిగింది. కడియం, _కాపులపాలెం, కాటవర్రం, కాజులూరు, కడి 

యెద్ద, కాశీ, కాకినాడ, _ ఈ తుదిపిదేశంలో “చదవలేదుగాని చదువుకో 
డానికి కొంత... ప్రయత్నించాను. వరివీజం భవిష్యదభివృద్దికి కారణమై 

నట్టు ఇటివల తటస్టించిన విద్యాభినృద్దివల్ల తెలిసికోవచ్చును. “ఒక 

యిక్క_ట్టున విద్యి” అని వాసిన ఆరోగ్యకా మేశ్వరితో పదాానికంతకూ 
ఈలాటి కారణాలున్నాయి. మొదటిమాటకర్ణం పె నుదహరించిన ఇక్క ప్లే 

గాంమం వదలడంవల్ల విద్య వృద్ది ఆయిందనిన్న్, వరిబీజం తగ్గినదనిన్నీ 

తెలుసుకోవలెను. విద్యార్ధిదళలో కాదుగాని, యిటీవల బందరు స్తూలులో 

టీచరీ వదులుకొని వచ్చేరోజులలో జంద్యాల గౌరీనాధళాస్తులవారి వద్ద 

నలభై యాతో వత్సరంలో కొంచెం సూత 9భాష్యం పఠతించాను. ఆ యా 

గురువులలో చాలమందినిగూర్చి వాసే చాలా వాగయవ అసవపుంటుంది, 

ఎవరున్నూ సామాన్వులుకారు. అందజున్నూూ చారిితకపురుషు లే, పఏరంద 

శిలోనూ మతీ విలక్షణపురుషులు భుజంగరావుపంతులవారు. దీ రెవరి 

వద్ద నేమిచదివిరో తెలునుకోవాలని యెంతో కుతూహలం వుండేది. వక 

న. ఆఅడిగేనుకూడా. శ్రీమద్భాగవతంలో పదకొండు శకాలు రు.గ్ని 

రాల జగన్నాధంగారి వద్దనో రంగయ్యగా రివద్దనో అన్వయం చెప్పుకొ 

న్నట్టు చెప్పారు. ఆసోదరులు నీలపళ్లై కాపురస్టులు. వారు పూర్వకవుల 

తరగతిలో తుట్టతుదెవారు. ఎరివద్ద సంస్కృతం చదివిన దింతమాత9మే 

యెనా ren సాహిత్యగగింథాలన్నీ. పాఠంచెెపే బ్పువారు. తెలుగులో 

సరనర్, కౌం౭చెర ఇంగ్నీషు, త్యాతిషం. యివన్నీ యీలా వుండగా వైద్యం 

ఇప్పుడు పం జోాలగాల' భుజంగరా డై్వద్యుశాల అనేదానిలోవున్న భుజంగ 

రావుగారు వీకే. జాొషధాలు సఖబుదిచే కల్ననచేసి ఆ శిష్నుుడు కిచ్చారు. 
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దానివల్ల ఆ శిష్యుడు లక్షకో, కొన్నివేలకో అధికారై నాడు. అది ఆలా 

వుంచండి. ఒక భేదలమాత 9౦ వుండేది. అందణిపాఠం ౬క మోస్తరు. 

వీరిపాఠం మరియొక మోస్తరు. దాన్నిబట్టి శిష్యులకు చిక్కుగా వుండేది. 
ఏమంకే : మమ్మల్ని ఎవరేనా పరీకించినప్పుడు మా గురువుగారు 
చెప్పినప్టే ఆ పండితులకి పరీక్ష యిచ్చేవాళ్ళం. దానిమీద వారు, “యిది 

పంతులవారి శిష్యరికంలే” అని హేళనగా అనేవారు. ఆ మాటకు మాకు 

యిబ్బందిగావుండేది. ఏమండీ * పండితులు యిలా అంటారని గురువు 

గారిని ఆడిగేం కూడాను, దానిమీద పంతులవారన్నారుకదా : “వొరే 

వాళ్ళు శుద్ద ఛాందసులు. వాళ్ళకీ సుళువులు తెలియవు, విద్యార్దిని బాగు 

చేసే తోవలు కొన్నివున్నాయి. ఆ మెళుకువలు తెలియక _పెగా వెక్కి_రి 
సారు. “సీతాపతినా రామేణ” ఆని వులజే, వాళ్ళు “రామేణ కదంభూతేని 

అని ఆకాంక్షించుకొని, రాముడెటువంటివాడు అని చెప్తారు. అది తప్పు 

కాదుగాని, మనంచెప్పే “యెటువంటి రామునిచేతను అన్నదే వీలయిన 

మార్షం, యేమంే, ఆర్థంలొ కూడా విద్యార్ధికి అది తృతీయావిభ క్తి 

ఆని తెలుస్తుంది” అని ఇలాటి సూత్ములుచెప్పి వారిపద్దతిని చక్కగా సమ 

ర్థించేవారు. ఈమహాసముద)ంముందు ఆనాటి పండితులలో నెవరోగాని 

నిలవ బడనేలేరు. కాని అక్కడక్కడ ఆకేవణమాత9ం చేస్తూవుండే 

వారు. వీరు ఆగర్భ(శ్రీమంతు లవడంచేత వీరి విద్యార్థులతో తప్ప ఇతర 

పండితులకు యే సదస్యపు సభలలోనూ వీరితో సాక్షొతూ సంబంధం కలి 

గేదే కాదు. ఆందుచేత పరస్సరవాదాల కవసరం పట్టలేదు. వేయేల ? 

మా పంతు౯వారు అప్పటి పండితులలో “సులాను” అంయపే సరిపోతుంది. 

“పిపేదిరే ప్రాక్షనజన్మ విద్యాఃి అన్న కాళిదాసో క్తి కీలాటివారే ఉదా 

హరణం. ఆ విగంహం చూస్తే సమస్త విద్యారాశి అని తోచకపోదు. 

విద్యకు మించిన ఇఐశ్యార్యం. ఆది అనాదిసిద్దంకూడాను. తరువాత పలు 

వురివద్ద చదివినా, ఈ గురువుగారే నా విద్యకు పునాది. శిఖరం బహ్మా 
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తిరుపతిశాన్తుగారు ప్రజోత్పత్తి సం. ఫాల్లునమాసంలో జన్మిం 

చాడు నేను పీమోదూత సం. శారివణమాసంలో పుట్టడంచేత నాకన్న 

రమారమీ వత్పరంమ్(6ద యేడుమాసాలు చిన్న. నేను (శ్రీ చర్ల (బ్రహ్మయ్య 

కాస్తు9ల్లుగారివద్ద చదువుకోవడానికి వెళ్ళేపర్యంతమున్నూ పహూయిద్రజికీ 
యేవిధమైన సంబంధమూ లేకపోవడమే కాక, ఒకరివూరుపేరు వేతొక 

రికికూడా తెలియనే తెలియదు. శాఖకూడా ఒకటి కాదు. “అడవియుసిరి 

కాయ” పద్యం చూచుకోండి. నేను శ్రీ శాన్తు)లవారి విద్యార్ధ్థిత్వానికి ప్రవే 
శించిన “*టయిము” సర్వధారి సం. ఆషాఢమాస మవడంచేత, అప్పటికి 

నావయస్సు రమారమి 19 టికి లోవు. నాకంయపే సుమారు 4-5 మాసాలు 
ముందుగానే అతండు (ప్రవేశించాండని అన్యత్ర వా?నేవున్నాను. ఆలోగా 

అత డెక్క_ుడెక్కడ శిష్యత్వం చేసింది, యేమేమి చదివిందీకూడా 
ఆఅన్యత9 వా?నేవున్నాను. అతండు తీవ)మైన బుద్దిశాలి. ఆ బుద్ది తీవంళఈ 

అతని పురాకృత పుణ్యలబ్ద మే అయినా పితృపిసాద మనికూడా అనుకోక 

తప్పదు. అతని తండి)ిగారు ఘనాంతస్వాభ్యాయపరులున్నూ, షోడశకర్కాధథి 

కారులున్నూ అయి వుండికూడా తిరపతిళాస్ర్రికన్నా మిన్నా అని వప్పుకోం 

దగ్గంత బుద్రిసూక్ష్ముత కలవారుగా యేదేనా శ్లోకం అన్వ్హయించవలసి 

వచ్చిన సందర్భంలో కనపడేవారు. ఛాందసులలో యొక్కడోగాని 

సాహిత్యపరులు వుండరు. వీరు ఛాందసులుగా వుండి కూడా తగుమాత్రం 
సాహిత్యం కలవారుగా, వుండి పెద్దపెద్ద సాహితీ పరులకన్న మిన్నాగా 

అన్వయించే శక్తి కలిగి వుండేవారు. దాన్నిబట్టి నాది బుద్ది విశేషాన్ని 

నే నింతగా కొనియాడవలసి వచ్చింది. ఆఅంతకేకాని తిరపతిళశావ్రియందుండే 

అభిమానంచేత మాతం కాదు. యిందులోతప్ప ఛాందసులకువుండే చాడ 
సాలు అన్నింటిలోనూ .యితరభాందసులకు లేశమూ తీసిపోయేవారు 

కారు సరిగదా అతిశయించేవారుకూడాను. మొఖంయొక్క్ల ఆకారమున్నూ 

కాటుకకణ్ళున్నూ, బుద్ది చాకచక్యమున్నూ, మతికొన్ని పట్టుదలలున్నూూ 
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తిరవతిశావ్రికి పి త్తిియమెనసా త్తే. “కన్యా పికృముఫీ ధన్యా ధన్యోమాతృ 

ముఖ సుతః" అన్నశాన్త్రం యిక్కడ తారుమాణఅయింది. తగుమాత్రం 

కావ్యపఠనంలో తండి౨గా రె గురువులు;కొంతవఅకు స్కూలు చయూస్త్రరుగారు. 

ఆప్పటిస్తూలు మాస్టర్ల లో కొండలు నికరమైన సాహిత్య పరులుండేవారు. 

మన తి.శా. గారి మాస్టరు వారిలోవొకరు. వారినియిటీవల నను సందర్శించి 

వున్నాను. యితనీబుద్రి చాకచక్యాన్ని గూర్చి వారుచెప్పంగా విన్నానుకూడాను. 

తరవాత గంకలకుట్టు వగయిరా గా9ఎమాలత్లో తరవాయి కావ్యాలున్నూ, 

తగుమాతం నాటకాలూ భాణాలూ చదవడం జరిగాక కొంచెం తర్క-_ంలో 

పృవేశించి వేలెట్టి యేకొంచెమో చదివి శ్రీ బహ్మయ్యశాస్తుల్లుగారు 

కాశీనుంచి దేశానికి వచ్చి విద్యార్దిపోషణార్రమై జల్రిసీమకు పృయాణమై 

రావడంలో వీరివారు యండగండి వెళ్ళడంలో వీరింటివద్దనే శాస్తుల్లు 

గారు మకాం చేశారు. ఆ గామానికి యెంతమంది అతిధులు వచ్చినా 

పీరియింటనే అన్న పిదడానం జరిగేది. ఆ సందర్భాన్ని వు మన తిరపతి 

శాస్త్రి “ఆన్న మెన్నం డేరికైన లే దనని యు_త్తమురాలు తల్లి శేషమ 

సునాధ్వి” అని వా9సి వున్నాడు. ఆ యిల్లా లిని నేనున్నూ చాగా యెయు( 

గుదును. మాయిద్దజికి అనుబంధం యేర్చడ్ల తర్వాతకూడా ఆమె చాలా 

కాలం జీవించే వుంది. తండింగారుకూడా డిచో. వారిద్దయాకా డా నన్ను 

కొడుకు తిరపతిశాస్ర్రుకన్నా యినుమిక్కి_లిగా పే)మించేవారు. తిరపతి 

శాస్త్రే సోదరులు మజినలుగు రుండేవారు. వారుకూడా నన్ను ఒక సోద 

రుండుగానే భావించేవారు. మనమామ లోనయిన బంధువులందణూ వాడి 

కంకేకూడా నన్నే మిక్కిలిగా పేేమించేవారు. మే మిద్దజమూ యేదేనా 

విద్యావిషయంలో వాదం పెట్టుకున్నప్పుడు తి. శా. గారి తండి వేంకటావ 

ధాన్లుగారు తీర్చవలసివ స్తే నిష్పక్షపాతంగానే తీర్చేవారు కాని కొడుకని 
లేశమున్నూ పక్షపాతం చూపేవారు కారు. ఆ కాలానికీ సర్వత్రా వ్యాపకంలో 

వుండే శాఖాపక్ష్రపాతంకూడా ఛాందసనులై నా వారి దగ్గిఅ లేళమున్నూ 

నా విషయంలో వుండేది కాదు. దానికి తార్కాణం వారి తండ్రిగారి అబ్బి 
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కానికి నా పలువురు వున్నా నన్నే భోక్తగా నిమంత౦ణ 
మేనేవా “వారే! నీవు కాళిదాసువురా” అని నన్ను శాఘిస్తూ వెనక 

చవా్యాసులూ, కాళిదాసూ అముకుడతోే ణభారహ్మాకకార్ధం చసినకథ వుసన న్యసి 

Mas దిన్ని +“మొులా వుంచుదా ౦. 

మన కథానాయకుడు బంిహ్మాయ్యశా స్తుంల్తుగారి శ్యశూషకు (ప్రవే 

ఇంచడం యేలా తటస్టించిందో అంతవణకు (పస్తుతాంకం వా9సినట్టయింది. 

అత 6డు వివేళశించిన నొాబ్లు తేక అయిదు మాసాలకు నేను కంటిజబ్బు 

కొంత కదుర్చుకొని శాన్తులవారి శుశూషకు ప9వేశించాను. అప్పటికి 

సిద్దా౭ంతకాముది శబ్దాధికారం వ్లూలత్రిఆయింది తఆరుపతిళాన్ర్రికి నాకు 

చామర్తకోట గురువులవద్ద లఘుకౌముడితో అంతవజణకున్నూూ అయింది 

జాని సహాధ్యాయిత్వం కుదరడం యేలాగ ? విషయం ఒకయే అయినా 

సిద్దా నకౌముది చదివినవాండితో లఘుకొముది చదివినవాండు సరీనమా 

నంగానే కాదు, యేతాం పెట్టుగా కూడా తూంగండు. ఆ కౌముది చదవ 

డానికీ యీకౌముది చదవడానికీ భేదం వంబపూంటి తిండికీ ఆబ్లెకపు 

చాంహ్మణార్జానికీ వున్నంత వులటిందెి. అందుచేత వముజశీకొన్నాళ్ళదా.6కా 

Es మిద్దఅమున్న్మూ సతీర్యుల మే కాని సహాధ్యాయులం కావడం జరగ 

లేదు. నాకు సంస్కృృతాంధ్రాలలో సంగితధోరణిగా పురాణం చె స్పు శక్ క్రి 

న్స్మైం ఆంతో యింతో కవిత్వం అశ్రైశ్క్తినిన్ని వుండేవి. పయిగా నేను 

(పెంచి టవును యానాంవాణ్ణి. పురాణంమట్టుకు సంగితధోరణితో కాక 

పోయినా చెప్పేశ_క్తి అతనికిస్నీ వుండేది. అతడు శుద్రవన్షైటూరివాండు. 

మిద్దఅమూ కలవడానికి యితరవిద్యార్థు లకూ తిరపతి శాస్తులకీ అప్పట్లో 

వుండే పాక్రికలహాలు (వతి బంధకాలుగా కూడా వుండవలసివచ్చింది, 

నను అతని యెదటిపార్టీ పిద్యార్డులకు నాయ కుజైగా వుండవలసినచ్చిండి. 

తను వచ్చేలోపున తిరుపతిశా త్రి, తెల్వితేటలను చూచి వోర్వలేని విద్యా 

రులు అతజ్ణి నర్వవిధాలా ద్వేషిస్తూ. యెందుకూ తమతో కలియ నిచ్చే 

వారుకారు. “వ్యాకరణంలో అయితే ఆ విద్యార్థులు తిరపతిశాస్రికంపే చాలా 

గంథం అధికంగా అయినవా శ్నేకాని వాదం వస్తే యితడు చదువుకున్న 
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ఖాగంలోనేకాడ చదువుకోని ఖాగంతోకూడా (పతిపతులను బుకాయించి 

వోడించేవాండు. “ బూకారిగాని.... ....బోలరయా మితభాషలు ” అని 

వుందికదా $ దానితో వాళ్ళకు కడుపులో మంటగా వుండేది. యితనివాదం 

న్యాయమెనదిగా వుండడం దృశ్యాదృశ్య మే కాని యేదో ఆగమ్యుగోచర 

స్వుంతగా వాదించి ఆవలివా శృకు వాగ్బ్భంధం కలగించేవా6డు. వాదంతోనే 

కాదు, మావాడి నడకకూడా ఆలాటి మార్గంగానే వుండేది. పయాకణా 

లల్లో ™ అతల ముందుతోవ తీయసీయవద్దు, ముళ్ళ(తోవ తీస్తాం” 

డనేవారు గురువుగారు. శాస్తులుగారు కూడా తగవుదిద్దితే వకపట్టాన్ని 

సుఖసుఖాల సమ్మతించడం వుండేదికాదు. యిదంతా మనస్సులో పెట్టు 

కొనియ్యే వే. 

న తోడకలార్టు లే ధూర్వహుతెల్వి త్రి 

ర్వ్యవహించి కలహాముల్ సల్పుచుం(దు” 
అంచ 

అని అతని నిర్యాణానంతరం ఒకసభలో చెప్పినపద్యాలలో వాసి 
వున్నాను. ఇచను పివేశించిన రెండుఅ నెలలదా(కా మా యిద్దణ్కీ ఆంత 

మెతి9ిగాని, అంత వివాదగాని లేదు. ఒక మాదిరిగా కాలక్షేపు జరుగుతూ 
వుంది. త్వరగా త్వరగా చదివి వ్యాకరణంలో అతనితో నేను కలునుకుందా 
ముంకు అతనిపాఠం అత (డున్నూ త్వరగానే చదువుతా(డుకదా ? అందు 

చేత నే నెంత పెద్దపాఠం చదివినా ప్రయోజనం లేదు. కాని అతండెప్పుడూ 
చదివినపాఠాన్ని మళ్ళా చూడడమంటూ వుండేదికాదు. (ఎవండెన్నండును 
పాత్తమెలమి విప్పకయె వ్యాకరణపాండిత్య (ప్రకర్షమూనె నేనో ? చదువు 
కున్న పాఠాన్ని రాగా స్వాధినపజచుకొనేవాళణ్ణి. యో స్టితిలో వుండ గణ 

పతినవరాతాలు వచ్చాయి. ఆవుత్సవాన్ని చేయడానికి యాచనకంటూ 
బయలుటదేజ్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఆందులో శాస్తుల్లుగారు నన్ను నాయ 

కుల్రి చేశారు. కారణం యేదో నాల్లుడబ్బులు సంపాదించడానికి అనుకూ 

లించే సభారంజకత్వం అప్పటికే నాదగ్గిణ వుండడమే. వట్టి శాస్త్రంలో 
యెంత ప్రవెేశమున్నా ఆది ధనార్జనకు సాధకం కాదుగదా 3 సరే, నలు 
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వుంది. "యిలాటి తప్పుడు కవిత్వం చెప్పే నీతో నేను కలిసివచ్చేది తౌ 
దన్నాండు తి. శా. “నీవు రానేవొ ద్దన్నాను న అప్పుడు యింకొక 

విద్యార్థిన్నీ, అతండున్నూ కలసి జంగారెడ్డిగూడెం వెళ్ళారు. నెనున్నూ. 

మజోవిద్యార్దిన్నీ కామవరపుకోట వెళ్ళాము. తి. శా. వెళ్ళినచోశే (దవ్యా 

ర్లనకు మంచిది కాని ఆదాత ఆ సమయానికి తాగి వున్నాడు. అందు 

చేత శుద్దశూన్య మయిపోయింది. కామవరపుకోటతో యకాళానిక్ 

డబ్బూ, రెండు డబ్బులూ ముషైతి యేుశ్వల్పమో గణించుకొని నియ 
(sap prenes) 

మితకాలానికి గురుసన్నిధానానకి చేరుకున్నాం. మేం తెచ్చిన (ద్రవ్యం 

కొంచమే అయినా గురువుగారు సొంత |(ద్రవ్యంతో నవర్మాత వా9రంభం 

చేశారు. వెళ్ళింది మొదలు గురువుగారి దగ్గణ మా తగవు పాిరంభమ 
యింది. వారు శాస్త్రాలల్లోనే కాని యూలాటివిషయాలు ఆదరంగా చూచే 

వారు; కారక 

అందుచేత యెవరికి అనుకూలించేమాట చెప్పక “ యిందులో 

యముడి ? పోనిస్తురూ. 'న్నేహంగావుండి చదువుకోండి, బాగువడండి” 

అంటూ సబోరీమాటలు చెప్పేవారు. అందుచేత తగవు తగవులాగే వుండి 

పోయింది. (కాని పెరళశురాముళి దాతృత్వానికి వపమగా తీనుకోవడం 

కవిసమయసిద్దమే. చెప్పడం మొఎలెడితే (ప్రయోగాలు బోలెడున్నాయి 

మళ్ళా మాట్లాడుకుంటూ నే వుండేవాళ్ళం. యితరులతో వాదాలు మాకిటే 

వల తటస్థిస్తూవచ్చాయి, కాని మొట్ట మొదటినుంచీ మాలో మాకే వాదాలు 

యెప్పుడూ పడుతూవుండేవి. అప్పుడు విరోధంవచ్చి శంకించాండుగాని 

స్నేహంగా వుండి (గంథరచనచేనే రోజుల్లో కూడా అఆడ్డదిడ్డశంకలు 

చేయడం తి. శా. కి అలవాటు. అవి సరియైనవా, కావా అని విమర్శించడం 

యెప్పుడున్నూ వుండేదికాదు. ““కాదన్నవా(డు కరణం” అన్నట్టు శంకించ 

డమే ఆతనిపని. దీన్నిగుతించి (వాస్తే యెన్నో వ్రాయాలి. మే మిద్ద 

అమూ కలసి, క్షీరసీరన్యాయంగా రచన సాగిస్తూవున్న రోజుల్లో జరిగిన 
వకసందర్భంమా(త్రం వుదాహరిస్తాను. ఆత్మకూరు సంస్థాన గజారోహ 
ణోత్సవానికి 'హేతుభూతమైన (శ్రునివాసవిళాసాన్ని ఆం|ధీకరించడాన్ని 
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గూర్చి చాలా సంగతులు నానారాజ సందర్శనంలో చదివే వుంటారు 

చదువరులు. అక్కడ పండితులతో మొట్టమొదట వఏవద్యావివాద జరిగిన 

పిమ్మట ఆ రాజుగారు మాళ క్తి తెలుసుకొనే తలంపుతో ఆంధ్రీకరణానికి 

గంధం యిచ్చి ఆరు మాసాలు మాత9మే గడువు యిచ్చారు. మంచిదని 

వొప్పుకొని దేశానికి వచ్చేశాము. “యీ భాగం నీవంతు, యీ భాగం 

నావంతు” అని గంధాన్ని ఆంధీ)కరణ విషయంలో  తోవలోనే విభ 

జించుకొని యెవరిగాగిమానికి వాళ్ళం పివేశించాము. యింక 15 రోజు 

అలో కృతి యివ్వడానికి పియాణ మనంగా యిద్దఅమున్నూ కలుసు 

కొని, పిఠాపురంలో శ్రీవా(డేవు వేంకటరత్నంగారికి అతిధులుగా వుండి 
ఆదరించ(6బడుతూ వారి పెరట్లో వున్న దివాన్ బంగాళామీ(6ద కూర్చుని 

సావువాY.త కుపక౦ిమించాము. యెప్పుడూ నేను స్వహస్తంతో వాసు 

కోవడమే గాని యెవరిచేతా వాొొయించడం అలవాటు లేదు. యీ రోజు 

వజకున్నూ వోపిక లేకపోయినా, చేయి వణుకుతూ వున్నా ఆలాగే 

జరుగుతూ వుంది. అతని దస్తూరీకూడా వీలై నదే అయినా శిద్దగా 

వాయ(డనే కారణంచేత అత(డు చెపుతూవుంకే నేను వాయడమే 
జరుగుతూ వుంది. యువో శంకలు చేస్తూవుంళకేే, సమాధానం చెపుతూ 

వాిస్తూవున్నాను. ఒక్కొ_క్కొ_శంక మణీ తలతెక్క_గా వుండేది. వున్నా 
సరే వోపికపట్టి సమాధానం చెపుతూ వాిస్తూవున్నాను. రాజుగారి వంశ 
వర్ణ్లనడా(కా గృంథం సాపువా9యడం జరిగింది. ఆరంభంలో వక 

పద్యంలో “ సచ్చూ[ద*” పదందగ్గిణ ““సచ్చూదా్ళ గోపనాపితా” 

“యోగ్యయాఢిర్బలీయసీ” అని వుండడంచేత గొల్లలో, తొరకులో అర్లం 
కావలసివస్తుండి కాంబట్టి దొద్దాలన్నా6ండు. “నిజ్ఞాంక్ర యుక్తమె కాని తర 

తంలో ఉత్తమశ్శూదులు అనే అర్ధంలో వాడివున్నారని సమాధానం చెపితే 

కూడా తృ ప్రిపడక పిడివాదానికి పా9ంరంభఖించేటప్పటికి గత్యంతరం కన 

మడక సాపువా?'నే కాగితాలున్నూ, చిత్తుపంతిన్నీ ఆం[థికరణానికి రాజు 

గారు యిచ్చిన మాతృకసంస్కృతమున్నూూ రెండేసి తునకలుగా చింపి 
ఆ మెడకింద వున్న తూముకాల్వలోకి విసివేసి “యిక మనం ఆ రాజు 
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గాదిదగిఅఆికి వెళ్ళావదధ్దు, కృతి యివ్యావి దని అక్క డినుంచి లేచి యవ 
గ, దె ట్ 

తలికి వస్తూవుండ(గా, నవ్వడానికి మొదలెట్టి, సరే! సీకు మళ్ళా చేతి 
నిండా పని కల్పించడానికే నేనిలా చేస్తూవుంటాను. తెలిసిందా? యింకో 

మాటు వా స్తే దస్తూరీ మతీ బాగుంటుంది” అంటూ ఆ తునకలస్ని పెకి 

తీసి “మళ్ళా చెపుతాను. రా6తకు మొదలెట్టి? మన్నాడు. యింక నువ్వు 

వాాయవలసిందే నను వా? నేది లేదన్నాను. "“ఓ, యింతకంకు వందా? 

నాకేం చేతకాదా ? ఆలాగే (వాసా నన్నాండు. “వా? సే సంతోషమే- 

తప్పులుపడి తే తప్పు 1కి యింత అని యేర్పాటుచేసి మీ మొదలెట్టా” 

అన్నాను. “' అది నావల్లకాదు, ఆ పదతిని మళ్ళా నీవు వా*నుకో వల 
వ్ యథ జ ఎలో 

సిందే”” అన్నాడు. యీలాగే మాతో మేము కిందా మీ6దా పడుతూ 

ఆయా(గంథాలు రచించడమూ, చించడమూ జరిగేది. యిద్దఅమ్మాత9ం 
వున్నప్పుడే యీ తలతిక్క వాదాలుగాని యితరులతో వాదం వచ్చిన 

ప్పుడు నాధ్యమయినంతవ అకు నామీ6దే వదలేశేవాండు. తనవాదం 

(పామాణికవా దం కాదని అతనికి పూర్తిగా తేలినే, పనిపడ్డప్పుడు నామీ6దే 

భారం వుంచేవాండు. ఆయాలక్షొలు కష్టపడి వెదకడం అతనికి ప్టేది 

కాదు. వోపిక లేకకాదు గాని యెందుచేతో ఆపని పెట్టుకొనే వాడు 

కాడు. పియాణాలల్లో వున్నప్పుడు యెవరేనా వచ్చి, యేదేనా లక్ష్యాన్ని 
గుజించో, లక్షణాన్ని గుటించో అడగడానికి వన్దే వారికి నన్నుచూపించే 

వాండు గాని లేశమున్నూ ఆందులో కలగచేసుకునేవాండే కాడు. ఆమర 

కాంతమూ యూవిషయం యిట్లా గే జరిగింది. యెప్పుడు గాని ఖండన 

మండనాలను గుతించి యేవతి)కకూ మేటరు వంపేవాండే కాడు. వొక 

పర్యాయం కాంటోలును ఆర్యమతబోధినికి వకరి కవిత్వాన్ని వెక్కిరిస్తూ 

వ్యాసం వా9సి పంపి, ఫయినల్ (పూవు మాతం బందరులో వున్న 

నాపేర కాకినాఢ నుంచి పంపడం జరిగింది. అది చాలా అందంగానూ, 

యు_క్తియు కృంగానూ వుండికాని ఖండిస్తే నిలిచేస్టితిలో లేదు. ఆసంగతి 

తెలుపుతూ దాన్ని పాచురించవద్దని వాీశాను. దానితో ఆమేటరు పత్రి 
'కలో ప్రచురించలేదు. ఆ ప్రూవుకాగితాలింకా నావద్ద వెదికితే దొరుకుతా 
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యేమో? ఆయిీకారణాలచేతనే ఆతడు సాహసుండనిన్నీ, శ్రద్ద తక్కువ 
వాండనిన్ని నేను అన్యత9 వారశారు. 

శ్లో. ఆస్థా స్వా స్తే యదిస్యాతాం । మేధయా కిం ప్రయోజనమ్ 

తే ఉభేయది నస్యాతాం । మధయా కిం (పయోజనమ్. 

పూర్వజన్మసుక్పుత బలిమిచేతనే పుస్తకం విప్పి పాఠం వల్తించ 

కుండానే వ్యాకర ణపాండిత్యాన్ని ఆర్షిం చాడు. 

క ర డెన్న (డును వొ_త్త మెలమి విప్పకయె yO 

కరణపాండి త్యప౦9కర్ష మూనె.” 

అని సానుభూతిసభతో నేను వా౨స్నదాన్నిి యిదివఅకే వుదాహా 

రించి వున్నాను. గురువుగారు చెపుతూంకే వఏినేవాండు. అదేనా ఒకి 

ప్పుడు ఆయన కూ్క్క్కూడా గంగ వెజ్హు లె త్తించే శంకలుబేసి వేధించేవాండు. 

ఆలాటప్పుడు గురువుగారికి కోపమైతే వచ్చేదిగాని అంతరంగంలో 
సంతోషంకూడా కలిగేది. యొందుచేత ? కొన్ని శంకలు పిచ్చిశ ౦కల్లా 

వున్నా కొన్నిళంకలు యే భాష్యంలోనో, యొశేఖరంలోనో వున్నవిగా 

వుండేవి. (యీ విషయంలో యిత(డు బందరు “డుండుం” వంటి 

వాడు. ఆయనను గూర్చి అన్యతం వారాశాను అప్పటికి ఆ (గంధాలు 

చదవకుండా వున్న వాండినోట ఆలాటివిశేషాలు వెలువడుతూవుంయపే 

యే గురువునకు సంతోషం కలగదు?  యీలాటిశిష్యులను గూర్చే 
= బ్బ ద్రవ దేశం (పతిభివ తిక” అని నై షధంలో వాిసివున్నా (డు. తీవ 

మైనబుద్ది గురువు చెప్పేదాకా నిరీక్షించలే దని దానితాత్సర్యం. ఆ లక్ష 

ఇం మన తి. శా. గారి బుద్ధికి పూర్తిగా పట్టింది. కానీ అట్టి గంహిం 

పుతోపాటు కొంచం మననం చేయడంకూడా వుంకే యింకా యెక్కువ 

వుపయోగపడేది. అది లేక పోవడంచేత యొప్పటికప్పుడు దా(టుకునే 
మార్గాలు తొక్కి. పతిపక్షులకు లొంగకపోవడమే తటస్థించేది గాని 
డాన్ని గింథరూపంగా పిచురింపవలసివ స్తే చిక్కు_రాక త్పేదికాదు. 
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యీ విషయం అతనికి పూర్తిగా తెలుసును. తెలి _సేమాత్రం యేంచేస్తాడు? 
మొదటినుంచీ అలవాటు ఆలా పడింది. 

యిది విధ్యాపిషయంలో మాతిమేకాదు. శరీరారోగ్యవిషయం 

కూడా యీలాగే వుండేది. తుట్టతుదరోజుూల్లో అతిమూత౨వ్యాధి కనవడిం 
దని నాపేర వుత్తరం వాస్తే నూజవీటిసంస్థానాన్నించి నానిమి తం 

తెచ్చి వుంచుకున్న మంచి మందును పంపించాను. కొన్నాళ్ళువాడి, వ్యాధి 

నివారణయిందని నంతోషిస్తూ జవాబు వాగిశా(డు. దానికి జవాబు (వ్రాస్తూ 

వాిశానుకదా - అయితే అయిందిగాని యింకమీందట కాఫీ అలవాటు 

పూర్తిగా తగ్గించవలసిందని కఠినంగా వాోశాను. అంగీకారం తెలుపుతూ 

జవాబు వాిశా(డు. మళ్ళా అన్నవరం కొండమీద సత్యనారాయణ 

స్వామివారి వుత్సవసందర్భంలో కలుసుకున్నాం. అక్కడ ధర్మకర్తగారు 

వగయిరాలు కాఫీ పుచ్చుకుంటూ వుంటే పీండుకూడా సిద్దపడ్డాండు. 

అప్పుడు నే నన్నానుగదా_“తొందరగా నిష్కారణం యెందుకు చస్తా 

వురా? మళ్ళా కాఫ్ మొదలెట్టి” అన్నాను. దానికి వాడి మనను చివుక్కు. 

మంది. డానిమీ(ద కాఫీపుచ్చుకొనేదై తే మానలేదు గాని “వారేయి: 

సీనోరు విషపునోరు. నువ్వల్లా అనకురా £” అని మాత) అన్నాడు. 

వా(డికి నావాక్కు.నందు “తథాస్తుదేవతి లుంటారనే నమ్మకం పూర్తిగా 

వుండేది. పెకి “యొమిరా"అనే పిల్చెేవాండే అయినా వు_త్తరాలల్లొ" “గారూ, 

నమస్కాారాలూ” సపెస్టైవాండు. నే నెప్పుడో వొకప్పుడు అతనికికూడా 
“గారూ, నమస్కారాలూి” సెట్టి వాస్తే యెంతో నొచ్చుకుని “యిక 

యున్న6డూ యిట్టి అకార్యాన్ని చేయవొ”దని వినయపూర్వుకంగా నే మంద 

లించాండు. నా వాక్కు_నుగూర్చి వాండనుమానపడ్డప్టే సత్యనారాయణ 

కొండమీద పూర్వోక్తమైన ఆ పినంగం జరిగిన ఆజుమాసాలకు అతడు 

ప్వుర్గతులడెనాండు. సకాలమందు వాిసిన జాతకం లేకపోవడంచేత అతని 
ర్వర్షతికాలం గుజితించడానికి వీలిచ్చిందికాదు. యిటీవల 20 వత్సరాల 
పాంయంలో తల్లిదండు%లను కనుక్కుంకే జననకాలాన్ని వొక రొక 
దాగా, మతొెకరు మతోలాగా చెహ్నడం తటస్పంచింది. దాన్నిబట్టి వేస్తే 

od 
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యేం రుజువిస్తుంది ? ఆ జాతకాన్నిబక్తే ఆయితే యిప్పటిదా(కానే కాదు, 
యింకా కొంత కాలందాకా అత6డు సజీవు6డై వుండి కొడుకుల సంపా 

దన తినవలసినవా(6 డని అనుకొనేవాళ్లి. అతడు *కుంభలగ్న జాతకుడు, 
భంచమాధిపతి అయిన శుకుండు అంతే సంతానస్రానాధి పతి మీనమందు 

ఉచ్చపట్టి వున్నాండు. యీ శుకిదశ రాకుండానే, మధ్య కేతుదశ (పారం 

భించిందో లేదో అనుకునే కాలంలో మారకం జరిగింది. ఆవసానానికి 

కొంచెం ముందుగా నాపేర వాగిసిన ఉత్తరంలో “ కేతుదశ ప్రవెశించి 

నట్టున్నది * అని (వాసేవున్నాడు. ఆవుత్తరం ఆతని జీవితచరిత9 వో 

వుదాహరించి వున్నాను. ఆ కేతుదశ యేడేళ్ళు జరిగాక శుకందశ 20 

సంవత్సరాలలో అధమం పదైనిమిది యేళ్ళదా(కానున్నూ, వెరి 25 యేళ్లు 
cn ఇ చారం 

అతండు వుంటాండనిన్నీ, నేను శ9 వత్సరాల (ప్రాంతంలోనే ఆస్తమిసాన 
శే - | వచే నిన్నే, అందుచేత నాకన్న అతని ఆయుర్దాయం హెచ్చానిన్నీ అనుకొనే 

వాజి. కాని 49 వత్సరాలు దాంటకుండానే అతడు స్వర్షతు. డై నాడూ 
నాకంకెకూడా అతడు చాలాకాలం సన్నంగానే వుండేవాండు. కాని ఆత్మ 

కూరుసందగ్హానానికి కృతి యివ్వడానికి వెళ్ళిన సందర్భంలో మే మందజమూ 

సర్వ నేనా మూర్చగా జ్వరపడడం తటస్థించి దానితో సుమారు రెండేళ్ళు 
తీసుకు తీసుకు తేయుకున్నపిమ్మట నేను యధాపూర్వకంగానే వున్నాను గాని, 

* ఆయీ సంపుటంలోని * అతడు కుంభలగ్న జాతకుడు. పంచ 

మాదివతి ఆయిన శుకుండు అంకే సంతానస్థానాధిసతి మీ్నమంచు 

క wv ed అ టే ఉచ్చపట్టి ఉన్నాడు అనే వాక్యాలు వ్యాసరచయిత పరిశీలన 

లోని విమాదపతితాలే కాని వేరుకావు. కుంభలగ్నమునకు పంచమ 

(సంతాన స్థానాధిపతి బుధుడేకాని శుకురిడుకాడు. మీనం బుధునకు ఉచ్చ 

రాశికాదు. ఈజాతకం ఇప్పుడు లభ్యపడనందున ఈ పిచురణలోనే ఆవి 

మయం నవదింప వీలుచిక్కి- నదికాదు. యూ విషయం భోగట్టాచేసి పునర్భ్శు 

చదంణలో నవరింతును. 

చెళ్ల పిళ్ల దుచ్దేశ్వరశా శ్రి. 
భా 
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ఆత (డుమాత9౮ కొంచెం న్టూలకాయు6డైనా(డు. యొ ప్ప్వుడూకూడా 

దేహోరోగ్యానికంటూ యే మంచులో మింగుతూ వుండడం నాకు అల 
వాటు కాని, అతండికి లేశమూ ఆలాటి ఆలవాటుబేదు. “పంగా నన్ను 

“అ స్తమానమూ ఏపాడుమందులో మింగడమే నీపని” అని తిడుతూ 

వుండేవాడు కూడాను. యొప్పుడో స్వల్పంగా లంఖకూాలు చేసినా అది 

వక లెక్క_లోనిదికాదు. జబ్బు అంటూ యెజక గుండానే యావత్తు జీవి 

తాన్ని గడిపాడు. యింక జాముకో, అజజాముకో జీవితం చాలిసా 4 

డన(గా, కొడుకుచేత [వాయించిన పద్యత్రయంలో యీ సందర్భం అతండే 
చెప్పి వున్నాడు. 

“మ. జననంజె తిన దాదిగా నెజు6గ నే జాడ్యంబు.” 

అనే పద్యం జీవితచరితంలో వుదాహరించి వున్నాను. మరణకాలం 

నాఃటికి అతని వయస్సు 50 కి లోపే గాని ఆత(డు తుట్టకుదను చెప్పి 
నట్టు . పంచా శాబ్దమేగంగ ” అన్నది కాదనికూడా వా౨సివున్నాను. 

ఇత6౦డు తన వయఃపరిమాణాన్ని గూర్చికూడా యిడమిత్లమని నిర్లయించే 
శ9ిద్దకలవా(డు కాడని, జీవితకాలంలో జాతకం వుండికూడా పరిశీలించ 

లేదనిన్నీ, యిటీవల అన్యులు య నిర్హయం చేయవలసివచ్చిందనిస్నీ విస్ప 

ప్రమెకదా : ఆ కారణంచేతనే యిత(డి విద్యావిశేషం సమ స్తమున్నూ 

పృితిభాయు_క్రమే కాని “'ఆస్టాస్వాస్థ్య”” పీయు_క్తం కాదని నేను (వాయ 
వలసివచ్చింది. “అనస్థాస్వాస్థ్యము” అరు బొత్తిగా డాను£ఃడుగాక లోకంలో 

నెవ్వనికిని లక్యపెట్టనంతటి విద్యావిశేషం కలవాడు కావడానికి యెట్టి 
పంతిభ అంచే, “' నవనవోన్మేషశాలిని ”” గా వుండే ప్రజ్ఞ ఆవసరమో 

చదువరులు గమనింతురుగాక. 

నావలె యే రహస్యంగాని యితరులతో చెప్పే స్వభావం అతడిది 
కాదు. చాలా గుట్టుగా వుండేది అతని నడవడి. వొకవేళ యితరులవల్ల 

తెలిసి నేను అడిగినాకూడా “శనగలు తింటూ ఆముదాలు చేతుతో పెట్ట 

డానికే” శక్యమెనంత వరకు (పయత్నించేవా(ండు. ఆవధానాదులలో కొన్ని, 

విషయాలు కొ_త్తరకాలు పృవేశ పెట్టాలని ఆతనికి వుత్సాహం వుండేది. 
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వాట్లకు oo వొప్పుకున వాలి కాను. యెందుచేతనంచు _ ఆ విషయాలు 

శారడీబాపతులో చేరతాయి గాని కేవలం పృతిభై కస్పోరకాలు కావు. 
సార్వతి్రకంగా కాకటోయినా క్యాచిత్క్ముంగానెనా ఆ విషయాలు యితరు 

లున్నూ చేనే కిటుకులు, మనం అవధానంలో పివేశపెడితే ఆ కిటుకు 

కార యట బడ్డప్పుడు మన అవధానమంతా యీలాటిడే అనే అప 

మంథకు అది కారణం కావలసివస్తుందని నాకుభయం. అతండు అప్పటి 

కప్పుడు దాంటుకుపోవడమే చూచేవాండు కాని, భవిష్యత్తునుగూర్చి విచా 

రించేవా౭డే కాడు. మా యిద్దణీకీ యో విషయంలో చాలా పిభేదం. 

చిన్ని పలువురు యెటిగ వుంటారు. అతడు నిరామయు౭డు గానే యావ 

జ్రవితమున్నూూ గడొిపినట్టువా౨సి వున్నాను. కాని ఆతనికి తలనొప్పివకటిన్న 

వికారం ఒకటిన్నీ ఆశయించుకు వుండేవి. అవివొంపెద్దుబండిగాని, గుర 

పుజట్కా-గాని యెక్కి నప్పుడు తప్ప కనబడేవి కావు. యీ రెండిట్లో యేది 
యొక్కియుమాత90 పియాణంచేయవలసి వచ్చినా దిగేవర్యంతమూ అవి 
తోలేవాళ్ళతో పోట్లాట తప్పేది కాదు. ఇంతకు తప్ప అతడు వాిసినట్టు 

యే జబ్బున్నూ అకతలడెజంగనే యొజంగండు. అతని పేరు చెపితే జబ్బలు 

జంకుతాయనేవాండు. ఆమాట నిజమే. చిడుమూ, మొలగజ్జిమాత్ళం 

విద్యార్థిదశలో అతల్ణి సర్వదా ఆశిియించి వుండేవి కాని, పీట్లనుగురించి 

లేశమున్నూ అతడు (శ్రద్దపుచ్చుకునేవాయడే కాడు. శాస్తుల్లుగారే యెప్పు 
డేనా “యేమిటయ్యా ! యేదో మందు రాసుకోరాదా ?” అని కూకలేసే 

బారు. ఆత్మకూరి చచలిజరంమా(తం తప్పించుకోవడానికి పీలులేనిడి 

కనక, ఆందటితోపాటు అత(డుకూడా అనుభవించాడు: ఇంతకు తప్పు 

యే వ్యాధిన్నీ యెజంగని జీవితమంశే అతనిదే. యేదోమాదిరి పంట 

అతనికి నచ్చ సకాము తగినంత పాకనై పుణ్యం వున్న్నవాళ్ళ పాకంగాని 

కవిత్వంలా'గే ఆతనికి పూక్కందీకాడు; అయితే పని వడితె “నలపాక భీమ 

పాకా” లన్నట్టు ఆతండు తయారుచేసే నేర్చుకలవాండు. ఎక్కడేనా 

వండుకోవలసిన కర్మం తటస్టి_స్తే ణు చెపనిస్న్వా, ఆతడు పిధానకార్య 
అనాలే 

మున్నూూూ నెజవేర్చేవాశ్శాం. యొప్పుడోగాని మా పియాణాల లో యీ అవస్ట 
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తటస్టించేదే కాదు. అతనికి లేని పృజ్ఞలతో అంతో యింతో కూనిరాగం 

తీయడం నాకున్నూ, నాకు లేని పిజలలతో పాకశాసనత్వం అతనికిన్నీ 
వుండేవని చదువరులు గమనించాలి. అవే అతవికి యిటీవల సంగిత 

విషయంలో రాగాలు గుజితించేశ క్తి కొంత వుండేది. రే6ంగ్నుప్తిమీందా శుద్ద 

సావేరిమీందా పద్యం చదిచేశకి న్నీ వుండేది. కల్యాణి, కేదారగాళ వగ 
యిరా రాగాలమీ6€ద కూడా పద్యాల్ని చది వేవాండు. ధాటీగా పద్యం చదివే. 

వా౯డుకాని, యేమైనా నంశపరంపరగా వేదం వచ్చిన కుటుంబ మవడంచే 

తనో యేమో, నన | యేకొంచెమో పద్యం చదవడానికి మించి అల 

వడిందికాదు. కవిత్వం యేలాటి సహజవిద్యగా చెపుతారో గానంకూడా 

ఆలాటిదే. కాని, 18 వత్సరాల దాకా కవిత్వమంకే యెజంగని ఆతనికి 

వొకరుమాటుగా “కుండజలి” లాగ ఆ మహాధార బయలుదేరింది. దాన్ని 

గూర్చి కాళీనహస్రంలో వకశ్తోకంలో అతడే వవరించివున్నాండు. 

శో ణా సాహిత్యాం గురుపాణినియజనితా పొరాణ సంవర్డితా, 

దేశాతోకన పుష్పితాచ కవితా కన్యా మయి (పత్యయాత్, 

వే మాం స్వయమేవ. స్ట 

ఈ శ్లోకంలో వున్న “ పుష్పితా ౫” అనే విశేషణం తి. శా. గార్ 

కిన్నీ, కవితాకన్యకకున్నూ జరిగిన వివాహం శారదాబిల్లు రాంటోతూవుంది 
కనక, భవిష్యత్తులో, ఆ భయం మనస్సులో పెట్టుకుని చేసుకున్నదే 
గాని, నాలాగ బాల్యవివాహం చేసుకున్నట్లు లేదని విస్పష్ట మే. _పెంగా 

“ స్వయమేవ వవే) ”” ఆనడంచేత కన్యకకు 14 యేండ్రు నిండడం 
మాత మే కాదు యింకా కొసరు నాలుగేండ్లు కలుపుకోవలసి వుంటుం 

దనికూడా ధ్యనిత మవుతూ వుంది. ఈ విషయం అత6.డు పలుచోట్ల 

సూచించి వున్నాండు : 

(1) “గోచిపెట్టకమున్న కోమలకవితచె 
ప్పెినవా డు సహాపారి వేంకటకవి 

(2) “గోణము వెట్టుటాది బుధకోటి నుతింపల గవిత్వవై దుష 
వేణిక యౌచు6 బేర్పడిన వెంకటశాన్తికి.”” 
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ఆయా తి శా. గారి వాక్యాలవల మా మా కవితావివాహాల 

స్వరూపం స్పష్టమే కనక విస్తరించను. అయితే యిటీవల యింత లోకో 

_త్తరమైన కవి కావలసినవాండు నుమారు 18 యేళ్ళ పర్యంతమున్నూ 
యేవమాతంమూ రచనే యొజణక్క్కు ౦డా యెలావున్నా(డన్నది విచార్యంకాక 

పోదు. దీనికి జవాబు చెప్పడం కష్టం. ఒక్కొ_క్క_ గ్రహదశ వచ్చేటప్ప 

టికి వొక్కాౌక్క యోగం బయటికి రావడానికి జాతకళాన్త్రం అంగీక 

రిస్తుంది యిప్పుడు హ_స్తసాముది9కం కూడా యోగాయోగాలకు సంబం 

ధించిన కొన్ని రేఖలు పుడుతూ నశిస్తూ వుండడాన్ని చెపుతూవుంటారు: 
త దింత్యా సమన్వయి౨చుకో వలసిందే కాని గత్యంతరం లేదు. అంతకు 

మునుపే కవిత్వం చెపుతూవున్న నా సహవాసం కారణం అని స్థూల 

దృష్టు లనుకోవచ్చును. కాని యితనితోపాటుగా మాగురువుగారి వద్ద 

యెందజు విద్యార్థులు లేరు ? వారి కెవరికీ నా సహవాసం కవిత్వ(పా ప్తిని 

కలిగించక యితనికే కలిగించడమేమీ అనే పిశ్నకు సమాధానం లేదు. 

కా(బట్టి అది అతని పూర్వజన్మసంస్కార విశేషమేకాని, మతౌొకటి 
కాదని విశేషజ్ఞాలు నిర్ణయిస్తారు. 

(1) “రెండుభ్రాషలలో( దత్యపం గవియయ్యు”” 

(2) “మావెంకటశాస్రి నం బొగడెదకా శిష్యస్వరూపమ్మునన్” 

(క్ర) “కపితాసద్దురు వేంకటాభిధుని వక్రాణింతు నెక్కాలమున్.” 

(4) ఆకవిరాజశిష్య పరమాణువు డీకొన మారుమూలలన్, డే(కిన 
పాలుకోతంట 2” 

(5) వేంకేశకవిదేశికు సన్నుతిసేతు నిచ్చలున్.” లోనై న తి. 

శా. గాది వాక్యాలు (పతి విషయానికీ అంత౭కారణం దైవమే ఆయినా 

ణాహ్యాకారణాన్ని కూడా చూపనలసి వుంటుంది. కనక ఆలా చూపి 

వున్నాండే కాని అన్యం కాదు. సంతానానికి దాహ్యుకారణం పు పురుష 

సమాగమమే కాని అంతఃకారణం దై వమే. అత(డు నమస్కరించి వు త్త 
రంవాగిస్తే నేనుకూడా నమస్కరించి వాాయడానికి అతడు ఆంగీకరిం 

చకపోవడ మే కాకుండా ““చిరంజీ౨ి'” పనంతో వాయవలసిం దనడం 
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కూడా _పెకారణానికి ఆంటంగట్టవలసిం దె. వొక కళ యేలక్షణపస్పద్యాలో 

యెవరి వద్దో యొవరో యుకొాత్నో అభ్య్బుసి స్తే మాతం యిటీవల వారికన్నా 

మిన్నాశ_క్తికలవారై వున్నప్పుడు లోకం వారిలో యెవరి కెంత గౌరవం 

యుివ్యాలో అంతా యిచ్చి తీరుతారు. కాని నామకః జరిగిన ఆ న్వల్పగురు 

శుళూషను పురస్కరించుకొని యితరాన్ని అధ;ఃకరించడం తటస్టింపదు. 

ఆలాటి సందర్భాలల్లో నే, 

“గురువు శిష్యుండయ్యె శిష్యుడు గురువయ్య” 
అనుకోవలసి వస్తుంది. (దోణాచార్యులవారివద్ద శుశూష చేయడం 

విసార మే అనుకుందాం. అరక్షునుండు కృపాచార్లవారివద్దనో ? యే కొంచె 

మోతప్పు కుళూషచేసింది బేదుకదా | ఆకృపాచార్ల వారికం శే అర్హును(డు 

తక్కువవాండని యెవరేని అనుకోంగలరా ? యీలాటి వుదాహారకాలు 

నేను చూపనక్కాణ లేదు; చదువరులే చూపుకో(గలరు. మాలో వుండే 

తారతమ్యాన్ని నిర్హయించుకోవడానికి యీ [వాసినవషయం అకించిత్క_రం. 

యింకే వేనా వుంచే అవి యథార్తదూరాలు కాకపోతే పనికివసాయి. 

ఆ విషయంలో యీ వ్యాసానికి కారకులైన యేకలవ్యశిమ్యుండు 

గారు వాిసిన వుత్తరంలో కొన్ని మాటలు మిక్కిలి ఆదరించవలసి 

వుంటాయి. 

సంస్ట్పృతసమాసాలువున్న కవిత్వం తి. శా. గారిదనిన్నీ, తెలుగు 

జిలుంగుపదాలు వెం. శా. గారిదనిస్ని ఆనుకొనేవారు చాలా అమాయికులు. 

అలా వా?సేవారి వాిి(తలు ఆదరించే యెడల తి. శా. గారికి చాలా 

అన్యాయం జరుగుతుంది. చూడండి : 

ఉ. “దగ్గు లేరు మామయును దం|డ్రియు, [దోణునితోడిపోరు కా. 

దగ్గది, భార్య గర్భవతి, తల్లి సుభద త్వదెకపుత్ర, నీ 

పగ నిరంకుశంబు, పసిపాపవు, పాపులు వారు మొనికిన్ 

గగ్గురుపాటు వు సై6 గొడుకా | నిను యుద్దభరంబు పూన6గన్” 

చ. “ పెనుగదల బూని మొత్తములు పిప్పియొనర్చుట తప్ప నెన్నడుం 

బనింగొని యట్రివ్యూహములు పన్నుట విప్పుట నే నెజుంగ నీ 
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వనిమొన వా(డిసూడిమొన యంత గదల్చితివేని చొచ్చి య 

మొన గలగుండు వెట్టి పడమొ_త్తెద మత్తగజంబుచాడ్చ్పునన్ .” 

చ. “*ఒరులకు6 జేత(కాదు, చనె నొండెశ కర్ణునుం డంచు. జిత్తమం 

దరసి గురుండు పన్నిన మహాకపటం బిది మొగ్గరమ్ములోం 

జొరుటకు దారిచూపి మము శూమల6 జేయ6గదయ్యు నేటిసం 

గరమున( గుంతిభోజుసుత కంకును గోడలు వీరమాతగకా.”” 

యెన్నని వుదాహరించేది ? ఈలాటి బంగారమంతా నాకింద జమ 

కట్ట యువో నాతాలూకు పాషాణాలు “శాంతింపుండని రాయబారమౌరా” 

ఆనవి అతనికి అంటగట్టి గౌరవాన్ని సంపాదించడానికి యత్నించే 

వారు నిజమెన విమర్శకులు గారు. సమాసభూయిష మైన రచన ఆతనిది 

బోలెడు వుంది. దాన్ని లోకాభిరామాయణంలో ““ఆంతుల్ మానడు 

తిర్పతిద్విజుండు” అనే పదంతో వుంటుంది చూచుకోండి. అందులో 

యేకొంచెమో నాదిగాని చాలాభాగం అతనిదే. అదీ రచిసాండు, యిదీ 

రచినా6డు. ఆయా ఘట్టాలకు అనుగుణంగా ఆయాధార నడుస్తుంది 

కాని అతనికి యెక్కు_వపీతి తెలుంగు పదాలతో రచించడమందే. 

దానికి కా పద్యాలు చూపివున్నాను; యింకోటికూడా చూపి తరవాయి 

అందుకుంటాను. 

చ. “బతికిన నాల్గునాళ్ళు ణబుతవాది యుధిసష్టరు6 డన్న ముటికీ 

రితి గలవా(డనై ధరం జరించి తుది న్నృపకోటి మెచ్చ దు 
రతి గనకుండ స్వర్గమున గాంపురముండందలంచునాకు నీ 

యతు కొనరించదే కటకటా యదునందను పేరుమీ(దుగన్ *” 

పుక్కిటిపురాణాలు అనాదిగా కవులను గుజించే కాదు, అనుకలను 

గుణీంచిస్ని వుంటాయి. వాట్లకు తలా తోకా అంటూ వుండదు. సరియిన 

హేతుహాతుమద్భావమున్నూ వుండదు. అవి యెన్న టికీ అంతదించవ్లు. 

అయితే యీవాగియడం యందుకంజయపే? ఆ యెకలవ్యశిష్యుణి 

ఆనాదరించ లేకేకాని యింకెందుకూ కాదు. యెంతో యెవరితోనో 
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యీ విషయం రాంబ స్పై ఆయన వున్నదున్నట్టు వాాయుమని కోరివుం 

టాండు కాని వూరికే నాకీ పరిశంమని వార్రక్యంలో కల్పించేవాండు 

కాండని య్యే వే. 

కవిత్వంసంగతి కొంత తెల్పినట్టయింది. యి6క పాండిత్యం. డీన్ని 

గుతించి అతని జీవితచరిత౦9లో తెల్పేవున్నాను. ఆయినా (పస క్రి కలీంది 

గనక మళ్ళా వాిస్తాను. నేనున్నూ తిరుపతిశాన్తిన్నీ కలుసుకునే టప్పటికి 

తిరుపతిశాన్తికి నాకంకే సంస్పృతసాహిత్యం హెచ్చు. అప్పటి కప్పుడే 
కొన్ని నాటకాలూ, చంపులూ కూడా ఆతడు గురుముఖతః చదివి 

బిహ్యాయ్య శాన్తు)లవారి వద్దకు వ్యాకరకకాధ్యయనానికి వచ్చా6డు. నో? 

గురుముఖతః భారవివణకే చదివి వచ్చానన్న మాట. యీ సందర్చాన్నిబట్టి 

'మేమిద్దజమూ కలుసుకొనేటప్పటికి, నాకంటే అతనికి సంస్కృతసాహొ 

త్యం హెచ్చని వెజే చెప్పనక్కఅలేదు. నేను ఆ స్టితిలోనే యావజ్జీవమూ 
నా సంస్కృతసాహిత్యాన్ని వుంచుకొనేయెడల యిప్పటి విమర్శకుల 

యుక్తులు సరిపోతాయి. ఆలా వుంచుకోలేదుగడా : అయితే ఆపిమ్మట 

యే గురువుగారిదగ్గిర సాహిత్యగింథాలు అభ్యసించావు అంతే వినండి. 

ఆకాలంలో మా గురువుగారి దగ్గిరికి చాలామంది విద్యార్దులు వస్తూవుండే 

నాదు వ్యాకరణపాఠం తప్ప కావ్యపాఠాలు చెప్పడం నామ్6దా, తి. శా. 

మీదా వుండేది. చదువుకొన్నమీ దట సమన్వయించి చు పాఠం తిర 

పతిశార్రిది. నాదో ? కేవలం బుద్దిని వినియోగించి చెప్పేది. ఆ కారణం 

చేత నేను చదవని మాఘకావ్యం వగయిరాలు పారంచెప్పేటప్పుడు 
యొక్క దేనా ఆనంపందాయపుతోవ యే కొంచెమో దొర్తేది. ఆలాటి సంద 
ర్భంలో అతని శిష్యులు నా శిష్యుల ఆకేపింవడం జరిగేది. అడది వెంటనే 

అంటుకునేది; మా యిద్దజికీ వాదం పడేది; గురువుగారిదాంకా వెళ్ళేది. 
సంపదాయసిద్దమైనదెదో వారు చెప్పేవారు కాని మళ్ళా యిీవలికి 

వచ్చాక మాపిడివాదం మేము చేస్తూనే వుండేవాళ్ళం. కాని యధార్థం 

ఆగందరగోళంలో గోచరించడం జరిగేది. ఆప్పటిమట్లుకు “నాదేన్యాయం 

నాదేచ్యాయం” అని బుకాయించినా యుటీవల సంపిదాయ సిద్దమైన దేదో 
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తెలిసిపోయేఏ. యీలాటి వాదోపవాదాలు నాకూ తిరుపతిశాత్రికీ మాత్రమే 
తొదు. యింకా మళీ కెందణజు విడ్యార్లులతో కరాడా వచ్చేవి. పం త్యేకించి 

పనికట్టుకాని కొన్ని వూచ్చ దీనికోసం వెళ్ళడంకూడా జరిగేది. ఆ విద్యా 

ర్దులకి వ్యాకరణంలో చింతన చెప్పడం మా యిద్దణిలో యెవరో చెప్పవలసి 

వచ్చేది. ఓపిక పట్టి చెప్పుడానికి అప్పుడే కాను, యిప్పటికీకూ డా నన్ను 

చెప్పి యితరులను చెప్పవలసి వుంటుంది. ఆందుచే నాపార్దీ యెక్కువగా 

వుండేది. అక్కడక్కడ మళ్ళా యీచింతన చెప్పుకొనే విద్యార్దులు 
మమ్మల్ని యిద్రిని వెక్కిరిస్తూ పుండేవారు కూడాను. కొట్టుకోవడం 

పర్యంతమూ జరుగుతూ వుండేది. వొక గాథ వృదాహరిస్తాను. మేమిడ్డ 
జఅిమూ కలిసి కషిత్వ౦ చెప్పడం మొదలు పెట్టాక ధాతురత్నాక కమతం. 

వక శ్లోకం. 

క్లో. “పశువతిదయితాతృతీయపుత్రౌ | &రుపతివేంకటళాస్రిణా కఏం దా 
అని వాిినుకున్నాము. మా యిద్దణీక న్నా సాహిత్యంలో యెక్కువ 

శగ్ళంథాలు చదివి వ్యాకరణం చదువుకోవడానికి వచ్చిన వక కోనసీమ 

విద్యార్ది యీ శ్లో కాన్ని ఆక్షేపించడానికి బదులు మా యిద్దణిదగ్గిణా కావ్య 
పాఠం చెప్పుకొనే విద్యార్దులను “వీరు పశుపతి దయితా (పార్వతీ దెవిక్రి 

తృతీయ పుడతులు” ఆంటూ వెక్కిరించడం మొదలు పెట్టడమే కాకుండా 

యిద్దణిలోనూ వకరు తృతీయపుత్రులై తే రెండోవారు చతుద్రపుతు9లు 

కావలసివస్తుం దంటూ ఆక్షేపించడం జరిగింది. దీన్ని సమర్రించిన విధా 

నం యిక్కడ వా9 నై చాలా పేజీలు పెరుగుతుంది గనక వు లు&షసనాను. 

ఆభధి(బాయం న్యాయంగా సమర్షించతగ్గదె గాని పిడివాదం చేసి 

నమర్రించెది కాదని చదువరులు తెలుసుకోవాలి సారాంశం పార్వతీదేవికి 

పుత్రులిద్దజే అనిన్నీ, అందు వొకండు విమ్నేశ్వరుండనిన్నీ, రెండు 

కుమారస్వామి అనిన్నీ, మూడు తి. వెం. కవులనిస్న్, ఆరోపిత పుత్ర 

త్వానికి అందధఖూ అర్హులే కనక, యెవరు ఆలా ఆరోపించుకుంకే 

వారందలున్నూ పిత్యేకించి (ప్రత్యేకించి మూండోవారుగానే పరిగణింప 
బడతారు. భగవంతుణి ప్రార్రించేటప్పుడు వక పురుమండు "తండ్రి అని 
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సంటోధిసాండు. ఆ పురుషుడు కొడుకుకూడా “తండీి అనే సంటోధి 
స్తాడు. అంతేకాని తండిికి తండి) కనక వాండికి భగవంతుండు తాత 

కావాలనే శంక యేలాటణిదో _పెశంకా ఆలాటిదే. ఆయితే (వా నేది లేదని 

కాడా కొంచెం వాిశాను, యింకా వాగియాలి. దాన్ని వాదోపవా దని ప్లా తు 

లేన చదువరులే పూరొంచుకుంటారని తలుస్తాను. చెప్పొచ్చేదేమిటంయే ? 

ంమాలాటి “కె కురుబొయికురు” పోట్లాటలతో బంహ్మయ శాస్తు9లు గారివద్ల 

చదువుకున్న ఐదారేళ్ళున్నూూ రేయుంబవళ్ళు కాలంనడిచింది. దానితో 

నా సంస్ప్ప్రతసాహిత్యంకూ డా దెట్టపడింది. (వారి విద్యార్దైక్వం యెంత 

“వేపూ సంస్కృతాని కే తప్పు తెలుక్క్ా సంబంనమే చేదు. కాలేజీలో 

ఇంగ్నీమమాదిరిగా తెలుసుకోండి.) దినికంతకీ బహ్మాయ్య శాస్త్రుల్లు గారి 

శుశూషే కారణమవడంచేత గురువు లెందతో వున్నా (శ్రీవారిని పిధా 
నంగా స్మరించడం. గాని “గురుభ్యోనమః” అనకుండా నేర్చుకున్న 

భాగంకూడా కొంతవుంది. దానికి గురువులు తోటివిద్యార్టులు. ఆ విద్యా 

రులకూ మాకూ ““ఆన్యోన్యం గురవోవిపా9ః*”” ఆఅనేమాదిరి గురుశిష్య 

భావం వుందనుకోవాలి. * అంతేనేకాని వ్యాకరణంతోపాటు: బ9హ్మ్యయ్యు 

శాస్తుల్లుగారు నాకు6గాని, ఇతరులకు€6గాని నాహిత్యగం9ంధాలు చెప్పలేదు. 

వారికి వాట్లలో అంతగా అభిరుచీలేదు, తీరికాలేదు. యేమంళకే ! గురువు 

గారు రాతి సుమారు రెండుగంటలపహ్పుడు విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పు 

డానికి ఆరంభిస్తే వగలు 18 గంటలప్పటికి ఆఖరుపాఠ మవడావికి అవ 
కాశం కలిగేది. తక్కు_వపాఠం పిథమం పా9రంభఖించడం సంప్రదాయ ౦. 
యెక్కు_ వ పాఠం వాళ్ళంద౭ూ తక్కువ పాఠాలు వింటూ వుండాలి. 

యూలాటివిషయా లే స్వయంకృషివల్ల విద్య సాధొంచేవారికి తెలియకపో 

యేవి. యీలాటివిన్నీ, మతికొన్నిస్నీ నను బహ్యాయశాస్తుల్లుగారి 

శుళూంషాకాలంలో నేర్చుకున్నాను. ఆన్యోన్య సహాయలవల్ల చను నత 

స్కృతంలో సాహిత్యం నేర్చుకున్నట్టయింది. తిరుపతిశాశ్రీ కూడా 

యిలా నేర్చుకున్నది కొంత లేకపోలేదుగాని యేమేనా నాకంపే కొంత 

శుశూష సంస్కృతకావ్యనాటకాలకు అధికకాలంచేసి పున్నాండు. తుడకి 
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ోఅవ్వాగుజణ్ట్ణమూ”” వకకేఅయినప్పటికీ లోకంలో మొట్ట మొదటపడ్డ అభి 

బూరయం నిలిచివుంటుంది కనక పాండిత్యంలో వారికీ వీరికి యేమా 

తమో భేదంవుంటుందని అనుకోవడమున్నూ సయు క్రికమే. “వామన 
ఇతి తృీవికిమ మభిదధతి దళావతారవడఃి” కదా 1 వొక్క సంస్కృత 

వ్యాకరణమున్నూూ, భారవిదాలకా కావ్యములున్నూ తప్ప నేను గురుళు 

శూషవల్త సంబాదిఆచిన విద్య లేశమున్నూూ లేదు. తక్కి నదంతా సయం 

కృషివల్లా, అన్యోన్యస్పడవలా సంపాదించినదే అనడంతో ఆతిశయో కి 
C౧ ఫ్రీ wm 0 | అవి 

లేదు. అత్షాలు వెదకడంలోగాని, తప్పులు వెదకడంలోగాని నాబుద్దికి చాక 

చక్యం యెక్కువ, దీన్నే మా తిరుపతిళాత్తి యీ కిందివిధంగా చమత్క 

ఆీించేవాలడు; * వొరోయి ! నీబుద్ధిపాడుబుద్దిరా ః నీబుద్ధికి యేవు స్తకం 

చూచినా తప్పుబే కనజడతాయిరా. నాబుదికో ౩? అన్నీ వొప్పులుగానే 
య 

కనపడతా ’” యనేవా(డు. ఆందుకే ఖండనమండనాలకర్యం అంతా 

చామీ౭దే వుండేది. దీన్నిగుదించి వాియనక్క_రలేదు. పలువురెజింగి 
నదే. యెవరేనా “అయ్యా: కాస్త నాగింథాన్ని సంస్కరించి పెటైవ 

pe) 

చుసిం ” దని మావాడికి పుస్తకం యి_స్తే యువో పదిరోజులు దగ్గణి పెట్టు 

రాన" సర్వోత్కష్టంగా se Re యిచ్చే సేవా(డు. తిరుపతి శాస్తులు 

గారు వరిసష్కు_రించారుగడా అని గంధక ర్త అచ్చువేసుకోవడం జరిగేది, 

దానితో “తాడు తెగి తప్నేలా నూతులో పడేది”. వొక మహాపండితుడు 
చక సంస్కృత గోంధాన్ని రచించి ఇతి పరిష్కు_రించడానికి (పాక్టించ 

డమున్న్నూ. పైరీతిని మోసపోవడమున్నూ జరిగింది. అచ్చు పూర్తి 

అయిన పిమ్మట “తోక మకా. తాతే అన్నట్టు వక పుస్తకం నాకు ఫంపిం 

చాండాయన. ఆసమయానికి నాదగ్గణ మా పూర్వకాలపు సతిర్ట్యుండొక 

వండితు(6డున్నాలడు. పు_స్తకం విప్పీవిప్పడంతో కే ఆయన వక శణాన్నీ 

తప్పనడానికి మొదలుపెట్టాడు. నేను ఆయనతో “అయ్యా ! దాన్ని తచిం 

చినవారు మహావిద్వాంసులు. తెందరవడకండి'” అని వారించాను గాని 

ఆయన నన్నుకూడా ధిక్క_రించా(డు. పుస్తకం నాకు అందిచ్చిన పురు 

షు(డు యిదంతా విని గంంధకర్తగారితో యేంచెప్పాండో, నేనేమా ఆయన 
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_స్తకంలో తప్పులున్నాయని అన్నట్టు తేల్చారు. ము తి. శా. గారే ద్న్ని 

సంస్క_రించారంటూ ఆయన నన్ను అనడం మొదలెట్టారు. ఆ పుస్తకంలో న్న 

మొత్తం వా్యాక రణ విరుద్దాలు నూటికన్నా యెక్కువే వున్నాయి. ఆవిరు 

దాలు తీసి చూసేటప్పటికి ఆయనకీ తెలిసినవే కనక ఆయన అంగీకరిం, 

చారు పాపం ! “తత్తాాగ్రేనచ పండితమ్” కడా! తరవాత తి. శా. ని నేను. 
కలుసుకున్నప్పుడు “తంత రతః ఆయనపు_స్తకం ఆలా సంస్కరించా?” 

వంకే అన్నా6ండుకదడా ! యాబాడకఖావచాకిది యెవ డికి పట్టంది 2? నీకుగాని 

నా కీలాటి వోపికలేదు, యేదో చూడమన్నాయణడాయశ; చూస్తానన్నాను- 

చూడేదేమిటి, ఆయనకూడా పండితు.డేకదా అనుకున్నాను. సరస్వతీపస్స్ను 

లోనే కాంటోలును అచ్చుుపడింది. (పూవులు వూపురీడరు దిద్దినట్టున్నా డు” 

అంటూ జవాబు చెప్పాండు. అత(డు యితరుల గంంధాలవిషయంలొ న 

కాదు, మాసాంతాల విషయంతో కూడా యింజే; శరనచూ కవాతు కాండు 

కొత్తపల్లి సూర్యారావుగారు యింకా జీవించేవున్నారు. వారిని అడిగితే 

యింకా యీ విషయం సవిస్తరంగా తేబుతుంది. సరస్వతీ పత్రికకు మేట 

రివ్వుడానికి ఆయన్ని పెప్టే తిప్పలు వగయివాలు ఆయనే చెప్పాలి. వున్న 

పాండిత్యాన్ని శ9ద్దపట్టి వినియోగించడంలో అతనకి వున్న పాలుమాలిక 

వాచామగోచరం. ఆ పాలుమాలికవల్ల కలిగిన “'జితకాశి"”” కే నేడు “చెళ్ళ 

పిళ్ళ వెంకటయ్యోకు ' “డేవాదెవేమి” అంటూ నెల్లూరిపతిికల లో వివా 

దాలు పడడమూ, వానికి నేను నోరు మూసుకు వూరుకోవడమూ 

యెవరో వెలమకన్నిశతావధానిగారు కల్పించుకొని కొంత వా9యడమూ 

ఆమధ్యతటస్టించింది. “బితకాని” శ్రానికి ఆర్థం శబరత్నాకరంలో సమేతూ 

వుంది. కాని దాన్నికూడా చూచేపాటిశిద్ద ఆతనికి సట ఆబుద్ది 

చాకచక్యానికి శిద్ద అనేదే వకటి వుంపే యీ తోకమేకా పద్దాలుగు 

లోకాల్లో వుండే బుద్దిమదగే9ిసరులు యేకీభవించినా అతనిముందు నిల్బ్చేవారే 
కారన్నది అతిశయోక్తికాదు. యెప్పుడో సమయం వచ్చే దారా అతండు 

తనబుద్దికి పసిచె స్నీవాండే కాండు. అందుచేతే యెకాంచమోా వయస్సు 

ముదిరినసిమ్మట బుద్దితీక్లత తగ్గినా యావజ్జీవమున్నూ అంతో యింతో 

అవధానం చెయ్యడానికి వెనుదీసవాండు కొండు. నాకో, సర్వదా బుద్ధిక 
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వని చెపుతూ వుండడంవల్ల బంటదు హి వేశించె పాింతంలో బుద్దితీ క్షత 

చాలా తగ్గింది. యీవిషయం యిటీవల గుంటూరిసీమ అవధానాలు చూచిన 
వారికి విశదమె. వెనకటిసంగతులు వాగియవలసి వ_స్పేకాని చెప్పవలసి 
వ_స్తేకాని యీ 68 యేళ్ళ వయన్సులో కూడా పూసగుచ్చినట్టు అట్టపుట్లాణా 
ళ్ళతో నాకు మూండేళ్ళవయస్సులో జరిగిన కథలచగ్గిరనుంచి వాియడానికి 
క్లానకళక్తి వుంది. కాని ఆశక్తి యాదృచ్చికంగా వినియోగించడానికేగాని 
యేదేనా నిర్బంధంగా పనిపెట్టుకుంకే మాతం పవనిచేసేస్టితిలో లేకపో 
వడం ఆరంభమై అప్పుడే యిరవెయేజబ్ళ కావచ్చింది. యేదేనా తన్మ 

యతరం తటస్టి_సేమాత9ం యిప్పుడుకూడా ఆన్నాహారాలు తోచకుండా 

కవితాధార నడుస్తుందన్నందుకు నిన్న మొన్న రచించిన “జయంతిన్నీ,”ి 

“కమాపణమున్నూ” లోకానికిసాక్యమీయడానికి సందేహంలేదు. యిదే 

నాపికృతిలో వున్న విశేషం. ఇట్టి పట్టుడలగాని, తన్మయత్వం గాని 
ఆతని ప్రకృతిలో లేదు. వొక్కప్పుడు తాత్కాలికంగా ఈగుణాలుకల్లినా 

అవి తుట్టతుదవరకున్నూ నిల్వక అంతంతలోనే అంతరించేవి. ఆ కారణం. 

చేత కొన్ని (గ్రంథాలు మొదలుపెట్టి చక్క_నిశై లిలో కొంత వ్రాసినపిమ్మట 
ఆంగిపోవడం తటస్టించేది. “నువర్ణపాతిగికం” రెండంకాల పా9ంతంలో 

ఆంగడమున్నూ. “వ్యసనవిజయం” కూడా డిటో స్పితిలోనె ఆంగిపోవడ 
మున్నూ పెదాన్ని సమర్థిన్తాయి. యింకా మళణికొన్ని యిలాటి చిలకకొ 

ట్ర్లయితే వున్నాయిగాని అవి చక్క-_నిశై లిలో లేవు. ఆ మొదటి రెండు 

గ్రంథాలూ అవసానకాలంలోనివి కావు; అవసాన కాలానికి సుమారు 

పుష్క_ర కాలానికి పూర్వవువే. మొదలు సె'స్టేటప్పుడె పర్యవసానం ఆలో 
చించుకొని యమయొవలు పెట్టడం అతనిపంథ కాదు. ఆరంభించి, తోచినట్టు 

వాసి యెక్కడ తోంచకపోతే అక్కడ విరమించడమే అతని ఆచారం. 
మప పుస్తకాలు రెండూ తరవాయి నన్ను పూరించమని నా కిచ్చా(డు. 

అవి పిక రణాలు గా తయారు కావలసినవి. పడి ఆంకాలు వుంజనే కాని 

పృకరణానికి పూర్వలాక్షణిక పద్దతిని వొప్పించడానికి వీలు కనపడదు. 

“సై కథావిధానానికి నిమనస్సులో యేమి వూహ పెట్టుకున్నా" వని అడి 
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గాను నేను. “యేమీ పెట్టుకోలేదు. నీవు చూచుకో వలసిందే” అన్నాండు. 

“ఆలాగ తే అవి అలా వుండవలసిందే. సీకులేని వూహా నాకెక్క_డనుంచి 

వస్తుం” దని నేనన్నాను. 

“ పరిణతి రవధార్యా యత్నతః పండితేన ”” అనే భ_ర్హృహా 

వాక్యాన్ని |ప్రతికవిన్నీ అనుసరించి తీరాలి. అది ఆతడు యే విషయం 

తోనూ పొటించేవా(డు కాండు. గరింధారంభం చేసేటప్పటికే ముగింపు 

మనస్సులో నాటుకుపోవాలి కాని ముగింపునుగూర్చి యెప్పుడో ఆలోచిడ్దా 

మంటే కార్యకారి కాదు. 

అతల నేను గిరతంలో, “తిరుపతిసింపా మొక్క_మొగిం దీవిత 

రమ్ము గవచ్చి ఆని రూపించి వున్నాను కాని ఆంకుశంతో సంబంధించిన 

గజపికృతిగా నిరూపి-చవలసిన (ప్రకృతిగా నేను అనుభవపూర్వకంగా 

యెజింగివుండడంచేత కొన్నిచోట్ల ఆభావాన్న్ వెల్లడించివున్నాను. 

చ. “తిరుపతి యేన్లుగాంగ గడి దేతినశిమ్య లనేకు లొప్పుమై. 
బొరింబొౌరి రోంజుచున్ దనదు పొంతను బెబ్బులిపిల్లలట్టు చూ 

పజులకుందోంప6 గేల నొక పాటిది బె_త్తము పూని వేంకయే 

శ్వారుండు శతావధాన మను సర్కసుంజూపెడిం జూడుండో బుధుల్ £” 

అని నేను తన్ను యేనుంగుగా రూపించి పద్యం చెప్పేటప్పటికి 

దానికి అంతగా ఆంగికారం లేకో యేమో. 

చ. “తిరుపతి వ్యాఘమై బయలు దెజినశిష్యులు గున్న యేనులై_ 

వజలంగ6 డేజంగా6 తగిన వారలు బెబ్బులిపిల్ల లెల్లమా 

రురు కఏికుక్కురమ్ములయి తోంప6ంగ వేంకటళాన్తి వీరకే 
సరిగ శతావధాన మను “సర్క_సుి చూపితివమ్మ £ శాంకరీ ; 

ఆని సవరణచేసివున్నాండు. మొత్తం యెవరో వెనకాల వుండి 
ముబ్లుకజ్ఞతో పొడుస్తూవుంచునే తప్ప రచన సాగించడం వుండేదెకో 

దన్నది ,ఫలితార్థం. పాిచీనకవులలోనేకాదు, నవీనకవులలోనేకాదు యేదో 
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తప్ప యెవళ్ళకనిత్వమూకూడా అతనికి నచ్చడమంటూ వుండేదికాదు. 
అందుచేతే నే నెవరికేనా సర్ది ఫిక్క_ట్టు యిస్తే విధిలేక దానిలో చేవాఏలు 

పెట్టడమైెతే జరిగేదిగాని అది వొక్కొ_క్క_ప్పుడు అన్యధాగా పరిణమింప 

చేసేవాడు. గుంటూరుసీమ గందరగోళానికి అదేకదా కారణమయింది. 

పోట్లాట తేవడంలో అంతలో తెచ్చేవాడు. తరవాత శాంతు(డుగా వుండే 
వాడు. దాన్ని పట్ట హల్లో 'కృెచాలకా నేను విరమించడం వుండేది కాదు* 

“ఆసీమాంతో పద్యం చూచుకోండి. యూ విషయం పలువురు యెతీC 

గిందే కనక వి స్తరించేడి లేదు. Mo మాతం “వెంకట 

శాస్త్రీ పట్టుదలమనిషి”” అనే పేక నాకు వచ్చింది. పట్టుదల నాకు వున్న 

మాట సత్యమే కాని, ముందుగా కలహం శేవడంమట్టుకు అతడు తేచ్చే 

వాడు. ఆది నానెత్తిని బడేది. ఆందుళలోనుంచి బయటికి వచ్చేటప్పటికి 

ర కృమాంసాలు కీణించేవి. యెప్పుడేనా నాలుగుపద్యాలు పంపిజే పంచే 

వా(డు ; లేకపోతే లేదు ఉపేక్తాభావంతో వూరుకొనేవాండు. ““యెవరితోం 

గాని వివాదము లేకుండా మనకార్యం మనం నెణవేర్చుకుందా” ” మని 

నేను మనసా అనుకొ నేవాణి. కాని యెక్కడోగాని నా కోరిక నెజవేజేది 

కాదు. ఆఖరికి కలహపింయు. డనేమాట నాకు వచ్చేది. యిది యారసంలో 
మాతంమే కాచు; రసాంతరాల్లోకూడా డిటో ప్రకారమే. అవన్నీ వివ 

రి స్తై గ9ంథం చాలా పెరుగుతుంది. అందుకు సంబంధించిన పద్యాల 

రికార్డుకూడా వుంది. ఆ పద్యాలు యిక్కడ వుదాహారించడంకన్న యిత 

రుల వల్ల భవిష్యత్కాలంలో చదువరులు తెలుసుకోవడం వుచితంగా 

వుంటుంది. 

యమా యిద్దటిలో నూ ఆత (డు అమాయకు6డని సలువురి జి 

(బాయం. యెవదిదాంలకానో మెందుకు ? డ్ పోలవరపు జమీ౭ండారుగారే 

వొకమాటు యీ విషయం తేల్చారు. కాని, అతడు అమాయకుడు 

కాండు; చాలా గడుసువాండు. కవిత్వంలో ఎంత గడుసుతనం వుండేదో 
(ప్రవర్త రనలోకూడా అంత గడుసుతనమూ వుండేది. ఆతి సాహసం కల 

వా(డు. యొదేనా వివాదసందర్భపు పద్యాలల్లో నను పద్యం వాగీయవలసి 
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వస్తే మొట్టమొదట ఘాటుగా నడిచినా యెంతో తటపటాయించి, యెంద 

ఈికో వినిపించి, ఘాటు తిగ్షించిగాని పికటించేవాల్డ్ణిగాను. యూ విష 

యాన్నే (శ్రీ వేమవరపు లాయరుగారు ఆ మధ్య చెన్నపురిసభలో వ్యాఖ్యా 
నించి వున్నారు. అతడో ? నాకుమాతం వినిపి స్తే వినిపించెవాండు. ఒక 

ప్పుడు నాకూ వినిపించేవా6ండు గాడు. “ఏటికి నికు నదురదిఅంటూ (వాసి 

జమాయించి (పచురించేవా(డు. సమయోచితంగా తప్పించుకునశ క్తి అత 

నికివుండేది.నాకు వున్న డ న్నట్టుగా చెప్పి వఎొప్పించవలసిందెకాని సమ యో 

చితంగానడిచేశ క్రి య ప్పటికీకళూ డా లేదు. అందుకే డకమార్లం తొ కే_ 

వాదికి శరణంటాను. 

యూలాటి భేదాలు వ్య_క్తిగతాలు కొన్ని వులడకుండా యెక్కడా 

రుక్యం తటస్ట్రంచదు గదా 1 సభాముఖంలో వంకరమార్షం (తొక్కి. ముఖ 

పెధానంచేసి యెడటివాళ్ళకు నోరాడనివ్యకపోవశంలో అతనికి మంచి 

శక్తి వుండేది. కాని అది తావన్యాతొంతో ఆగిపోతే యేంలాభం ? 

మర్నాడు మళ్ళా ఆడిగితేకూడా నిలిచే పద్దతివాదంగాని పనికిరాచనే వాళ్ల 

నేను. అందుకోసం తాత్కాలిక విజయానికి యెన్న(డూ ప్రయత్నించక, 

వొక్కాక్కుదానికి యెన్నో పియోగాలు వెదికివెదికి వేసారి అప్పుడు 

డాన్ని బయటికి పెట్టడమే ఆప్పటికీ యిప్పటికీ నా ప్రకృతి. యిందుకోసం 

అతడు నాయందు ఆంతరంగికంగా చాలా కృతజ్ఞత చూపేవాడు. 

నా మాటను పరమపిమాణంగా భావించేవాండు. పోట్లాడినప్పుడు పోట్లాడే 

వాడే అనుకోండి. బోట్లాడినా ఆంతరంగిక విశ్వాసం మాత్రం యొక్కు 

వగా వుండేది. ఆకారణండేతనే పయికి “కె కురుబొయికు” ర్లాడుకుంటూ 

వున్నా మా మైతికి ఆఅప్పుడెకాదు, యొప్పటికిన్నీ భంగంకలుగ లేదు" 
భంగంకలిగించాలని మా బాల్యంలో పియత్నించి న పుణ్య జనంలు కూణా 

కొండటు కొంత ప్రయత్నించి విఫలు లై నారు. 

చేంకటగిరిలో ఆలవేళ_అంకే, అబోధవేళడా?కా అవధానంలో 

కూర్చో పెట్టడంచేత కొంచెం లోపం వస్తుందేమో అనే సందేహం 

సభ్యులకే కాదు నాకున్నూ _ కలిగింది. ఆది (శ్రీ ముద్దుకృష్ణ యా చేం(ద్రుల 
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బారి సభ. అంతకుపూర్వం శ్ర చెలికాని గోపాలరావుగారు చేయించిన 

సభలో నేను అవధానం చేసివున్నాను. ఆది యీలోపమూ లేకుండా నెజ 

వేతశింది. యీూసారి వంతు తిరుపతిశావ్రిది; కనక ఆత(శు చేయవలసివ 

చ్చింది. అక్షరం ఆకతరంవంతున చెప్పడమూ, మూడేసి వ్యస్తాక్షరులు 

వు వేణు గా యివ్వడం వగయిరాలు నేను చేసిన అవధానానికీ వున్నాయి. 

దీనికీ వున్నాయి. భేదమేమిటంపే_-సమయం ఉదయం శీ గం. మొదలు 

సాయంకాలం ఆరుగంటలవరకున్నూ నా సభకు తటస్రంచింది. ఈ. శా. 

వేేదానికి మధ్యాహ్నం 4 గంటలు మొదలు దాత) వంటిగంటవరకూ 

చెప్పవలసివచ్చింది. రాజుగాదికేమి, ముఖ్యులైన సభ్యుల కేమి, ఆవధానం 

చేసే మాకేమి రాతి్గభోజనం లేనేలేదు. పయిగా అవధానం ముగించే వేళ 

'ఆఅటోధ వేళ అయింది. కొన్నిటిలో ఈషదెషిషమ్యం కలిగింది. ఆట్ 

సమయంలో వక కలహపియు(డు నన్ను చాటుగాపిల్చి “*మీయిద్దజిలో 

కుడి యెడమభేద మేమేనా వుండాఅని (శ్రీరాజావారు కనుక్కో_మన్నారు'” 

అంటూ పిసావించాడు. అప్పుడు నేను “మాలో కుడియెడమభేదం లేదు 

గాని మా ఇద్రజిసభలకూ యేర్పరచిన టయిములో పూర్తిగా కుడియెడమ 

భేదం వృం"ిదని జవాబు చెప్పాను. (అవధానపిషయంలో కాదుగాని 

రసాంతరవిషయంలో కిర్తంపూండి సంస్టానోద్యోగి యో లాటి పిశ్ననే 

నన్ను ఆడిగి తగిన జవాబు బాూంధదడం జరిగిందిః వి స్తరభీ ౩చే పుటం 

కించ లేదు.) ఆసిశ్న రాజుగారిషీ ద పెట్టి అతడు స్వయంగా అడిగిందే 

గాని మతోటి కాదని తరువాత రాజావారి అభివందన వాక్యాలవల్ల 

విస్పష్ట్రపడింది. 

సమయాసమయాలు పితి మంచి కార్యానికిన్నీ, (పతి చెడ్డకార్యాని 

కిన్ని అవసరమే కాని, అందులో కవిత్వానికి. అందులో కూడా అవధానా 

నికి మతీ అవసరమని చెప్పనక్కఅలేదు. “ఊహగలయంగల  భఈఖక 

పాఠకో త్రముల్, దొరికినంగాక క కృతుల్_ రచియింపుమఖన్న 

శరం మే. ఆఅ ఢుద్దన్నగారి పద్యంలో వున్న సదుపాయాలతో 

చ్చు ట్తూఇలా” వగయిరాలు కొన్ని ఆవధానులకు అవసరం లేదుగాని 
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"వేళకు భోజనం వగయిరాలు అవసరం. అవధానిమన స్పే వకపుయ్యాలాగా 

వుంటుంది; కనక వేజే వుయ్యాలా ఆక్క_అలేదు. యీ (ప్రసంగం జరిగిన 

కొంత నేవటణికి అవధానం ముగిసింది. యేకొంచెమో పుష్పగణన వగయి 

రాలలో తబ్బిబ్బు కలిగింది. ఆప్పుడు వక దివాణంనవుకరు__ మంచి 

(పాజ్జా(డు_వృద్దు లేచి రాజావారితో ఆన్నాడు కదా; “బాబూ (శ్రీమాడ 

భూషి వెంకటాచార్యులవారు (శ్రీ పిఠాపురపు సంస్టానంలో చేసిన అష్టావ 
ధానాన్ని నను ప9త్యక్షంగా చూచివున్నాను. ఆ ఆవధానానిక్ దీనికీ చాలా 

తేడావుంది. దానిలో పద్యాలు యొన్మిదిమాత9 మె. దీనిలో పద్యాలు యేభై 

కం కూడా యొకుళ_వ. ఇదే మాదిరిగా వ్యనాతరి వగైరాలు (తిగ/ఏణం' 

గానూ, చతుర్దుణంగానూ దీనితో వున్నాయి. సుమారు నెలరోజాలనా(డూ 

(శ్రీ బావగారి (శ్రీ చెలికాని గోపాంరాయశింగారి ) సభతో వెంకట 

శాస్తుిల్లుగారు చేసిన అవధానంలో పితీవిషయమూ తి)గుణితమయింది 

గాని యిందులో అంతకంకుకూడా ఆతిక9మించింది. కాంబటి ఆష్టావ 
eu 

ధానం యమాలా సెంచడం న్యాయం తపసి అ ర్యంగా మనవి చే శా డు. 

దానితో రాజావారు “వారిశక్తి తెలుసుకోవడానికి యీలా పె ౦పుచేసి పెట్ట 
వలసివచ్చింది కాని ముతోటి కా” దని పరిహిారో క్రిగా 'నెలవిచ్చారు. 

ఆ సభ నేనే చేనేదై తే మొట్టమొదటనే యిది వీలుకాదని చెప్పి నిషే 
ధించవాల్టో. 

యెంత బరువేసినా పరిశీలించకుండా లొట్టిపిట్టలాగ భరించడమే 
కాని అతని పికృ్ళతిలో దాన్ని తప్పుకుందావనే కోరిక వుండేదేకాదు. 

పయిగా దాన్ని నిషేధించే లౌకికో్రి నై పుణ్యమున్నూ తక్కువే.లొ కై 

మీద బరువు వేసేటప్పుడు కాళ్ళకొంద యిటుక లు “పెట్ట ఆ యిటికలు 

చితికేదాంకా వేస్తారనిన్నీ, చికకడంతోటస్టే వేయడం చాలించి అది 

చూస్తూవుండగా యే వీసెడో అజణవీనెండో తీనేసారనిన్నీ. దానితో అడి 
యావత్తూ తీసళా రనుకొని కార్యకగమాన్ని జరుపుకుందనిన్న్ వినడం. 

దానికి ఆమాత౦9౦ తీసివేయడ మేనా అపేక్షితంగాని మావాడికి ఆమాత9 
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చున్నూ అవసరం వుండేదికాదు. యెంత బుద్ది శాలీ కాకపోతే అంతకు 

నరు లయ్ గోచీసెట్టివె పెట్టని వయన్స్నునుంచిన్ని కప్త త్వం చెప్పుతూ లోపాయి 

కారీనై తేయేమి, పన్లీకుగా గాఅబితేమేమి కొన్ని వండితసభలలో కొన్ని 
'అమహ్టైవధానాలు చేసివున్న నాతో కాకినాడ సభతో సంపూర్ణ శతావణాన 

శకటాన్ని నడపడానికి కొలందికాలంనుంచి మాత%మే కవిత్వవ్యాపా 

రంలో ప్రవేశించిన తిరుపతిశాశ్రి సమానంగానో, నాకన్న అధికంగానో 

పూన్ పని చేయం౭గల(డా ? 

చెపితే నమ్ముతారో లేదోగాని కాకినాడ ఆవధానానికి పా9ండంభించే 

శుప్పటికి అది చలికాలమైనా వొళ్ళంతా చెమటతో తడిసిపోయింది. అప్ప 

శకి మాకింకా శఛాలువులులేవ్న. నామాన్యమెన నూలుబట్ట పూ డిగా కప్పు 

కున్నాను. ఆబట్టంతా తడిసిపోయింది. ఆతని కిమాతం weep అవస కలగ 

లేదు. అతండు మహా సాహసుండు అని నేను వాాయడానికి లాటే 

వెన్నో కారణాలు అనుభూతాలే వున్నాయి. “ ౧౦డెలు తీసిన బంటు" 

అంకే అతడే. ముమ్మాటికీ అతండే. ఈ విషయాన్ని సమర్థించ వలసి 

వస్తే చాలా సంగతులు వ్రాయాలి. యేదో వకటిరెండు ప్రస్తుతోపయోగం 

కలవ స్పృశించి విడిచాను. యింతకూ మా మిని భంగిద్దామని కొందు 

పుల్లింగాలు పెట్టందల(చినా మామా శ కుబయందు మాకుమాకు హత దై 

గాఢమైన నమ్మికనుబట్టి వారివారి పుల్లింగాలు విఫలమై మా మెతిి 

ఆలాగే వజిలేపంగా స ఈతి దని మ్యేవే. 

యెల్లహ్పుడూ పనిచెసి was సేకరించి సభలో నితివాదు 

అను పిమాణపిమితమైన వాదంతో అరికడతాననిస్ని, సభారంజకతాశ_క్తి 

కలవా (డననిన్ని అతనికి నాయందు అమితమైన "సేంమ వుండేది. బంద 

రులో టీచరుగా పివేశించాక యెక్క_డికి సభాద్రం వెళ్ళడానికి నాకు 

పూర్వుంలాగ అవకాశం తేక “అభ్య్బాయాః:! నవ్వు వెళ్ళి వారిని సంతోష 

సెట్టి రారాదా ఇ” ఆఅంహపే దానికి అత(డు నాకు వాభిసిన జవాబు ఆతనికి 

నాయందు వుండే గాఢవిశ్వాసాన్నే కాక నిష్క_పటత్వాన్నికూడా వెల్లడి 
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న క 
అలలే 

కదా, “నేను వెడతాను. ఆవధానాదికమున్నూచేస్తాను. యెవరోవై దికప్పె 

రంటాలు వచ్చి చెళ్ళిందంటారు. (యీమాట తలుచుకుంకే నాకు 

యిప్పుడు నవ్వు, యేడుపూ రెండూకూడా వస్తాయి. ) కనక నువ్వు వచ్చె, 

దాకా వెశ్ళేదిలే” దన్నా౭డు (శ్రీరావు చాల్లయ్యమ్మారాపు బహాద్దరువారి 

షష్టెపూ_ర్రినాంటికి నేను అప్పటికప్పుడే మూడు మాసాల నుంచి చలి, 

జ్వరంతో కొట్లాడుతూవున్నాను. హపెళా యింట్లో లేకలేక కలిగే సంతా 

నానిక్ పురుడువచ్చే రోజులు, వున్నదేమో వరటదేశం. అట్టి సమయంతో 

నేను వెళ్ళడానికి యెలా కాళ్ళొడతాయి ? ఆందుచేత రాలేనంకే “డాక్టరు 

స్తుంది. గుంటూరు ఆహ్వానవిషయంలో ఆక జ్జ వెళ్ళి రమ్మంచే (వాస్తాడూ 

శేషగిరి నీ శిష్యుండేకదా. అతన్ని వెంటంబెట్టుకొని రా. వచ్చి వూరికే 

సభతో కహార్చో. లేదా, సభలోనే పడుకో... సర్యమూ స నిర్వహి 

సాను” అని వటుపట్లి రప్పించితీరాండు కాని వదిలిపెటబలేదు. సపె6గా నేను 
అది రు ea eo ర 

న్నానంకే చాలు, యేమీ చేయనక్కఅలేదు. 'మొట్టమొదటినుంచ. అతనికి 

ఆలా అలవాటయింది. 

తీరా ఆ సభ జరిగేటప్పుడు మామూలు పికారం మొదటిచరణం 

నీవే జప్పాలన్నా(డు. చెప్పేశ క్రి నాకులేదు. స్వరం హీనస్వరంపడి అప్పటి 

కప్పుడే నెల్లా శ్ళయిండి. అయినా తప్పదన్నాండు. ధారణ పట్టనక్క_జిలేదుతే 

అన్నా (డు. అప్పుడే నే సీపద్యాలు చెప్పవలసివచ్చింది = 

చ. “దినదినమున్ జ్వ్ఞరా ర్హిమెయి దెహబలమ్ముడివోయి యున్నప 

ట్టున నను. జెల్హ్లయాందిక కడున్ ముదమారఃగ. బిల్వనంప్పటల్ 

మనమున ఖేదమోదము లమర్చుకతమ్మున “లంఘనమ్ములన్ 

మనుగుడు”” పన్నసామెతకు మంచియుడాహృతి చిక్కె_ నేంటికిన్. 

చ. జ్వరపడియున్న కూతువున సాయము నీ కొనరింప(జాల నో 

తిరుపతిశాశక్రి : నీకు నలడేవి పరాంబిక యుండ వేంకే 

శ్యరుం డొనరించుసాయ మొక (బ్రాంతాయొ ? నీవు దలంచినన్ ధరా 

ధరములు ముక్క_ముక్క.లగు ధారుణి (క్రుంగు నభం బభం బగున్. 
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“సరోజనిఆయాం నరోజనికరాము* 

అని చెప్పాను. యిది పృధ్వీవృ_తపాదం అనుకోవడానికి అవకా 

శం లేనేలేదు. యేలాటి లాక్షణీకుండున్నూూ పృఢ్వవృ_త్తపాదంగా మాయి 

తుందని అనుకోడు. నాకేనా పాడారంభంలో యిలా మోసంచేదావమనే 

దురూహలెదు. కాని *సరోజనిలయాం” దా(కా చెప్పేసమయంలో చట్టన 
యీ దురూహ పుట్టింది. యిది దురూహే అనండి, లేదా సదూహే అనండి. 
యీలాటి చణుకులు సభలో_అందులో అవధానసభలో__ మిక్కిలిగా వుపక 
రిసాయి. ఆ వుపకరించడం యేలాంటిదో వివరిస్తాను. యెొప్పుడయితే 
నే నీచరణాన్నిచెప్పి పృథ్వీవృ తపు నడకలోకాక వేతొాక వృతపు నడ 
కలో లయవేసి చెప్పడానికి ఆరంభించానో, వెంటనే పృచ్చకు(డు “బావా! 
వృత్తం తప్పిం”దన్నాండు. నెను “తిప్పితే తప్పిందిలే. తరువాత తి. శా. 
సవరించుకుంటాడులె. వా9సుకో""మన్నాను. యిదంతా నా కొం'టెతనపు 
నటనే. “కొంజబులలోనం గొంబుయున్ గావలె” గదా 1 దానిమీద 

శివరామశాస్తీ (శిష్యుడు అన్నాండుకదా : “మళ్ళా తి. కావ్రిగారు 

రించుకోవడమెందుకు ? తమరే సవరించండి”* అన్నాడు. “నాకు వోపిక 

జేససమయంలో తి. శాస్త్రిగారి బలవంతాన్ని పట్టి చెప్పే చెప్పడంతో 
యింతకంకు అనుకూలంగా చప్పుడం కుదరదు. “పుణ్యానికి సెక అమ్మా, 

సీ మొగుడితో సమానంగా పెట్టి” మంటె యెలాగ ౩ సవరించబోే 

మటీతప్పుతుందమో” అన్నాసు ఆతనితోటి. దానిమీద తిరపతిళా ప్రీ 

అన్నాడు కదా “బాగుందిరోయ్ | మొట్ట మొదటినుంచి మొదటిచరణం 
నువ్వు చెప్పడం ఆచారం కనక చెప్పమన్నాను కాని చేతకాక కాదు. 

Cag 

aN 

తప్పని తెలుస్తూ వున్నప్పుడుకూడా తప్పులే చెప్పవున్నానా నే” నన్నా (డు. 

యిక్క_డికి “సభంతా గొల్లలే” అన్నట్టయిందా ? అయినా యింకా యెవ 
శో యీాగుట్టు తెలుసుకున్న్నవారు సభతో వున్నారేమో ఆని "అం 

తప్పిందని మావాళ్ళందణూ అంటూ వున్నారు. నాకు తప్పలేదని తోస్తూ 
వుండి; మీ రేవముంటాి” రన్నాను. వారున్నూ “తప్పిన వుందన్నారు. 

''“ఆలాఅయితే యిప్పుడు చూడండీ” అంటూ “వరాం భాస్వరాహమ్” అనే 
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అక్షరాలు తుట్టతుదనుచేర్చి స్వరంకాదు, గమనాన్ని మార్చి చదివేటప్పటికి 

పృద్వీవృ త్తపాదంగా కనపడడంతోఎక్షే అందయూ డిల్లపోయారు. 

ఈ వా?తకు ఫలితం నాకు సంబంధించిన వు తరకువమూర(ప్రజ్ఞలను 
ఆని జో 

ఈ “ముదిముప్పన బాలపాపచిన్నోొగా లోకానికి వెల్లడిచెసి తద్ద్వారాగా 
౧౧ o 

అపహసించబడడమేనా ? నాటి అవధానాని కేమేనా వుపకరిస్తాయా 7 

అంయే, నాకు తోంచినమాటటలు వా?సాను వినండి. యీాపోకడ తప్పుకాని 

దాన్ని తప్పుగా కొమ్ములు తిరిగిన పండితకవులను, అందులో నాకన్నా 

మిన్నా అనుకోతగ్ష తిరపతిళా ప్రీ ఆఅంతటివాజ్ఞి నమ్మించి మళ్ళా వొప్పు 

తల వొప్పించడం జరిగింది. కనక, యీ పెని నిజమెన తప్పుచెప్పినా 

సృ్పచ్చకులు తలవంచుకొని కిక్కు.రుమనక వాొసుకోవడ మెగాని మళ్ళా 

నోరు మెదపడం అంటూ వుంటుందా * దానితో అవధానభారం యొంతో 

తేలికవుతుంది. 

యీలాటి లబ్దులు నావద్ద వుండడం తి. శాష్ర్రీకి బాగా తెలుసును. 

నా సహవాసంవల్లకూడా యివి అతనికి అబ్బలేదు. యివి యేలాటివి ? 

వళ బగ డో జ్యే జాని ఆంశే “పుట్టి నేర్చుకొనెనొ, పుట్టక నేర్చెనో చిట్టి బుద్ధు లిట్టిపొట్టి 

వడుగు” అని పోతరాజుగారు చెప్పినమాదిరిపి. ఆ యా చిట్టిబుద్దు లకు 

సంబంధించిన యితిహాిసాలు యింకా చాలా వున్నాయి. ఏల్రనుబసే 

మాతిరుపతి శాత్రికి నాయందు యెక్కు_వగౌరవం వుండేది. దాన్నె నేను 

అతని ఆనంతరమందు జరిగిన సానుభూతిసభలో 

తు నా కెక్క్కు డయ్యు సాయెడల6 గార 

కాంతరమ్మున గురుభావ మంతరంగ 

ముననెకాక పయికింగూడల గన(6గ6జినె 

నట్ట తిర్చతిక వి దివికదిగె నకట.” 

అవ గూఢంగా, సనూూతపాంయంగా వుటంకంచి వున్నాను. 

యూలాంటి వుత్సన్నమందబుద్దులకు సంబందించిన నా చేష్టలను 

బ్టేనేను “రఆభథినవ రామలింగ విరుదాంకుండను” అంటూ వక రాజసభలో 

చెకానొక సందర్భంలో ప్రత్యేకించి నన్నుగూర్చి "పెర్కొని వున్నాను. 
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మాకు వున్న బిరుదులన్నీ వుమ్మడి దమ్మడిగా వుండవలసినా యిదివొక్కటీ 
పృధక్కు_గా వుండడానికి కారణం యీ “వుత్సన్న మందబుద్ర్దు లే” ఆని 

విజ్ఞా లరయుదురుగాక : యీ సందర్భాలు నేను వాయడం అపహాస్యాస్పద 
మయినా వ్రాయవలసి వచ్చింది, క్షంతవ్యమని కోరుతాను. 

తిరుపతిశాస్తులుగారు ముక్కుకు సూటిగా వెళ్ళేవారేకాని యీ 

మాగ్గంలో వారు కారన్నంతలో ఆయనకి వచ్చేలోటులేదని నా నమ్మకం. 

దీనివల్ల అధఃక్యతి రాకపోవడమే కాక పురస్కృతికూడా కలుగుతుందనే 
ధెర్యంతో దీన్నిందు సెర్కొ_న్నాను. 

కలహం యెవరితోనేనా సంఘటించినా నేను దాన్ని పాటించకుండా 

ఆవలివారు మాట్లాడితే మాట్లాడడానికి యిష్టపడతాను. మావాడికి అది 

క్షీట్టేది కాదు. కొప్పరపువారిని తిరపతిశాస్తితో నంపితించకుండానే అభి 

నందన పద్యాలు వాసి బందరుకు అవధానార్రం రావలసిందని ఆహ్వానిం 

చింది నేనుమాతిమే. ఆవిషయం “అయ్యా : కొప్పరపుం గవీశ్వరులు" 
అనే వద్యాలు చెపుతాయి. అతినిసమ్మాతికూడా వున్నట్టు అందలి “తిరుపతి 

వంక పేశ్వరులు”” అనే" చేవాలు చెప్పినా అది మా ఆచార (ప్రకారం చసీన 

చేవాలేకాని అతనిసమ్మతిని నిరూపించేది కాదు. అప్పుడే కాదు యిప్పుడే 

కాదు, వారియందు నాకు పరమాదరమే. వారికున్న శక్తి సామర్ధ్యాలను 

యెంతవజకు గౌరవించాలో అంతవటఅకేకాక హెచ్చుగా గౌరవించడం 

నాకు యిష్ట మె. అయితే యేంచేనేది ? మా తిరుపతిశాన్త్రికి సమకాలికులతో 

యెవరికవిత్వమూ నచ్చేదికాదు. అందులో" వారి కవిత్యమంకే మీ 

యెదురు తిరిగాండు. “ముసుగులో గుద్దులాటి” తటస్థించింది. యెవరికేనా 
“సర్టిఫికట్టు "” యివ్య్వవలసివ స్తై “బహిష్ట (బ్రహ్మం? మీంద నాతో 

పాటు చేవా9లుచేనేవాండె కాని మనఃపూర్వకంగా కాదు. (యీ సర్టిఫికె 
ట్టుగాధకు సంబంధించిన వక చితంమైన విషయం నెల్లూరులో జరిగింది 

వుంది. దాన్ని (0) వేమూరి శ్రీరామశాస్తులుగారు బాగా యెజుంగుదురు. 

వారు చెపితే వినంగలందులకు కోరుతాను) “నీకు బాగుండని కవిత్వ 

మంటూ లేనేలేధు. అన్నీబాగా నేవున్నాయంటావు. నీమాటకు విలువేమిటి?” 
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అని నన్ను సణిగిపో నేవాండు. యెంత సణిగినా చేవాాలుమాళం చేసే 
వాండు. యా విషయంకూడా ఆలాగే జరిగిపోతుందనుకున్నాను. పూ_ర్రగా 

పట్టుపట్టాడు. ఆ కవీశ్వరులున్నూూ. మజికొందణజు పెద్దలున్నూ వచ్చి 

మమ్మల్ని విందుకు ఆహ్వానించే సందర్భంలో నేను వాదిని అభినందిస్తూ 

వుంటే ఆ నభినందనానికి పాంరంభించా6డు. యేంచే"వేది 2 మళ్ళా అతని 

వాక్యాలు ఖండించి ఆభినందనానికే వుపకిమించాను. కాని మళ్ళా 

మూరర్తిగా యెదురు తిరిగాడు “తోంటకూరలో పుకు” గన్నట్టుగా వారి 

ఆశు ధారాపజ్ఞను యీసడించడానికి ఆరంభించాడు. నాకు” “(పాణ 

గొడ్డం" గా కనపడింది. తరవాత వూరువెలవలికి వెళ్ళి రహస్యంగా మంద 

లించాను. కాని పియోజనం లేకపోయింది: తలతిక్క_పట్టు పట్టి కూర్చు 

న్నాడు, న ముతో ఆఅన్నాండు. ఆయీ విషయం “గుంబచూరిసీమ "తో 

సూతఏపాంయంగా వివరించే వున్నాను. పలువురు యజింగిందికూడాను. 

తుదకు సభలో యేదో యితండు రసాభాసు చేస్తాండని నాకు పూర్తిగా 
భుయంకలిగింది. దానికి తథ్యంగా ఆసనచర్చ వచ్చింది. అప్పుడు అతడు 

చేసే గసాభాసు ముందు జరగబోతుందని యెఖింగివున్న నేను... అంత 

కంక కొంత పాయంటు వున్నది గదా అని చెప్పి నేనే పాిచీనాపీతిమార్గం 
తొక్కి. సభలో తినవలసినతిట్లూ, దీములూ నేనే భరించ నలసివచ్చింది. 

ఆఅత(డుమాతిం ని_స్తరంగ సముదంంలాగ వూరుకున్నాండు సమయానికి. 

అతడు చేయదలచిన రసాభానేమిటంకే ; ఆది నాకు ముందె వివరిం 

చాండు-- ““వారు గనక ్యాపవేళ సభలో మనలనుగుతించి అభినందన 

చద్యాలు ఆశువు తో చె ప్పేయెడల అవి రనవంతంగా, నిర్దుష్టంగా వుంటే 

వూరుకుంటాను. ఆలా వుండకపోతే వారిని నే నేమీ అనేది లేదు గాని 

“నారాయణ 1 నారాయణ :! అంటూ చెవులు మూనుకుంటా”” నన్నాడు. 

ఆయ్యా : యెంతటి మహో కవికేనా గంటకు వందలకొలందిగా లెక్క 

వచ్చేటప్పుడు రసం రావడమున్నూ, నిద్దుష్టత్వమున్నూ సాధ్యమవుతుందా ? 

పయిగా. వారు మమ్మును అభి నందిలచే సందర్భంలో వాదిని యూసడించ 

శం యెకు.వ రసాభానుగా వుంటుందని నాకు భయంవేసింది. యెంత 
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చెప్పినా తోవలోకి రాలేదు. యీలాటి పెంకేపట్టుపట్టడం అతనికి తజుచు 

వుండేది. ఆది అతని అన్నల దగ్గిరా గా తా మ ల యిప్పటికి రుక్ అన్న 

గారు జీవించే వున్నారు. ఆయనతో కొత్తగా మాట్లాడవలసివ స్తే విధిగా 

పోట్లాటవచ్చి తీరుతుంది. కాని యెంతో మంచివాడు. ఆ మంచి యెవరికి 

తెలుస్తుంది ? అందతఆికీ తెలిసేది '“తలతిక్క_ పర్చే”. యోవిషయం మన. 

స్సులో పెట్టుకొనే 

చ. “తిరుపతిసింగమున్ సరిగణదిప్సి [ప్రశాంత మొనర్చ్స వెంకే 

శ్వరునకు€ దక్క_ నీ యను(గు బావకు గీవకు నోజగూర్చునీ 

గురునకు€ జర్హ చం|ద్రునకు్ళగూడ వశం బెటు లయ్యెడున్ దురు 

దర మది నను దానిబలు ధాబేకి నొక్కొ_కవేళ జంకెవన్” 

అని గిరతంలో వా?సివున్నాను. సర్శ్ననుతో సింహాలను ఆడించే 

మూ నేజరుకి దినదినగండంగా వుండడం ఆంతా యె౪ీంగిందే. ఒక్కక్క 

కుడు యితడు యెదురు తిరిగితే నాగతికూడా ఆలాగే వుండేది. 

సరే! గుంటూరువిషయం తుదకి నామీందకే వచ్చింది. ఆతా 

నన్నే దూషించారు. తిరుపతిళార్తి మంచివాంలడే అయినాడు. యేదో జరిగి 

సోయింది. ఆ తర్వాతకూడా కొప్పరపు సోదరులకు నాయందు అంత 

వంగపే9ము పోలేదు. వారిని నేను యెంతో పేమతో అహ్వానించినవా 

శ్నాని వారు గుర్తించకుండా వుంటారా ? దానికి తార్కాణంగా యిటీవల 

కొన్నాళ్ళకు శ్రీ రాణా మంతిపగడ భుజంగరావుగారి కుమార వివా 

సాంలో తారసించాము. అన్నదమ్నులందలూ అప్పటికి బాగానే వున్నారు. 

భోజనాలవేళ కలుసుకున్నాం. క్షేమసమాచారం అడిగారు. పిగితిగా మాట్లా 

డారు. నాకూ యెంతో సంతోషమయింది. ఆకాస్తనేపూ వ లక 

కడుపున బుట్టినవాళ్ళలా గ మాట్లాడుకున్నాం. తిరపతిశాస్త్రి ఆ పెళ్ళికి 

ఆసలే రాలేదో, అక్క_డికింకా రాలేదో బాగా జ్ల్ఞాపకంలేదుగాని, పెళ్ళిలో 

కాక మళ్ళా జరిగిన యింకోకొ త్తపెండ్రిసభలో (శ్రి జమిందారుగారు కవిత్వ 

సభా యాజమాన్యాన్ని నామీందే వుంచారు. వారిని, మమ్మల్నీ అందజిసీ 
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సమానంగా గౌరవించారు. మావాడి వుద్దేశం వారికీ మనకీ గౌరవంలో 
యేదో కొంచెమేనొా తేడా వండాలని. నాకున్నూ యీ చేద_స్తం లేకపో 

లేదుగాని యిదేమేనా పరీక్షొర్ధం యేర్పడ్డసభ కనకనా ఆలాటి తేడాపాడా 

ఖుకు ? భోజనంలో అందజికి అన్ని పిండివంటలూ సమంగా వడించడం 

యెలాటిడో, యిదీ ఆలాటిదే అని సరిపెట్టుకోవడం నా తాత్పర్యం. 

అందుచేత నాకేమీ లోటుగా కన్పించలేదు. యితండేనా యేమిఆంటా( 

డనుకోలేదు నేను. అంతట్లో జమీందారుగారిని అభినందించడానికే అను 

కున్నాను వకపద్యం (ప్రారంభించాడు. డాని చివరచరణాలలో వివా 

దాంకురవీజాల్ని నాటుతూ “పులులన్ మేకల నొక్క. చెర్వున జల 

మ్కుందా9వంగాయ జేయు చర్యలు చూపించితివయ్య : ”” అన్నా(డు. ఆప 

ట్లాన్ని కొప్పరపుసోదరులలో పెదాయన అనుకుంటాను, ఆందులోవున్న 

*మెంకలు” అనేది తమ కన్వయించుకోవలసినదిగా అనుమానపడి యేదో 
పద్యం మళ్ళా [ప్రారంభించి “* గజంబుల సింగంబుల నొక్క చెర్వున 

జఅంబున్ [ద్రాగంగా” అని చదివి తమయందు సింహత్వం సంపా 

దించుకొని సంతుష్టిపడడవలసివచ్చింది. అంత ట్లో ఆవిషయం అప్పటి 

కయితే ముగిసింది. కాని, ఛోపాయికారీని యింకా వీరికి లోలోపల 

రగులతూనేవుంది. నేనైతే “ అనవసరం, గతించిందేమో గతించింది. 

యళ్ళా యెందుకురా ”” అని దిగపీంకుతూనే వున్నాను కాని, బసలో 

నామీందికి యెదురుకొని గర్జిస్తూ “గోరీ కట్టింపనె ? కాకవిపతతి కరి 

న్నండు హూలాపురికా. ’*” అని దూ(కుతూవున్నా (డు. ఆ సందర్భంలో 

కర్మం చాలక నే నన్నానుగదా “దీనిపేరే వెణ్ణివెల్నాటీయం ” అని 

పించుకొంటుందన్నాను. దానితో తోంకతొక్కిన తాచులాగ నామీదకి 

లేచి “ క. వెలనాటివాండ.6 గవితకు, వెలనాంటినవాండ ” అని హుఎకరిం 

చాడు, కొడతాండే మో అనికూడ భయపడ్డాను ఆయీసద్యాలన్న్నీ శత 

రృనం” లో వుంటాయి చూచుకోండి. మా శివరావమశాన్తి బావమఅంది 

మెలవరపు కృషమూ రిగారి గృహంలోనే యీ కోలాహలమంతా జరి 
రూ వే 1 | జ 
గింది తుట్ట్రతుదకు జమీందాదుగారిదా కా వెళ్ళి యీ సద్యాలువినిపించే దాకా 
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ఆతని ఆదేశం ఆ(గందేకాదు. “యేదో మావా౭ంకు తొందర మనిషి, 

ఆయీపద్యాలు చెప్పాండు. చెప్పినవి మీకు వినిపించకపోతే పికటనానిక్ 
అర్తం కావని వినిపించవలసి వచ్చిం” డంటూ సటోరీగా జమీందారు 

గారికి నచ్చంజెప్పాను. 

యింతటితో యిది ముగిసిన జై. కాని ఆ యేలూరులో తత్కాాల 

మందు (శ్రీ వేమూరి (శ్రీరామశాత్రి శతావధానిగారు నివాసంగా వున్నారు. 
ఆయన శ్రీ. వ. సు. రాయకవిగారినీ (శ్రీ కొప్పరపుసోదరకవలనూ, 
మమ్మల్ని. శిమ్యుండు శివరామశాన్త్రినస్ విందుకు పిల్చారు. ఆ విందుకు 

వెళ్ళడం అతనికి సుతరామున్నూ యిష్టంలేదు, తుదకు యేలాగో రావడం. 

వచ్చాండు. మొత్తం యేలాగయికేయేమి, శివరామళాత్రిన విడందీశాండు. 

ఈ మూ యిద్దటీకీ యీపూలట భోజనం అవసరంలేదు. ఆశీ ర్తిగావుం స్ట్ 

దన్నాండు. కాదుకూడదని బలవంతంచే_ సే మజింతచెడి రసాభాసుతోకి దిగు 
తుందని నాకు పూర్తిగా తెలిసేవుండడంవ ల్ల అసలు కుల్లస్సు యజి6ంగిన 

నేనుకూడా “వాళ్ళని బలవంత పెట్టకండి “ఆజీర్ల భోజనంవిష” మన్నారు 

కదా ?” అని వాళ్ళమాటలనే బలపజిచాను. వారిద్దబూ వినాగా భోజనం జరు 

గుతూవుంది. అప్పుడువచ్చి “ఆత్చా! మా మిక్కుటంగా ఆంకలవుతూఉంది. 

త్వరగా వడ్డన కావా” లంటూ (ప్రారంభించా€6డు. యూలాటి ప్రయోజనం 

మాలిన కొంబటెతనాలు ఆమరణమూ ఆతన్ని వదలనే లేదు. 

శృంగారంలో అంతగా రచించిన రచన అతనిది చేచుగాని కొంచె 

తనప్పు పద్యాలుమాతం కొన్నివున్నాయి. అవి: రికార్డులో యిప్పటికి 

జాగం త్తపెట్టంబడే వున్నాయి గాని వుదాహారి “షే యూకాలప్పు నాగదీకం 

అంతగా ఆమోదించదేమో : 

ఒంటేమిట్టను గాంపురం బున్న్నయట్లై । సిద్దిసానికి సంకల్పసిద్దిరస్తు, 

చెలంగిమాంమీ(6ద6౬ బద్యమ్ముచెప్పినట్టిఃపా పరాజుకు నిధువనప్రా _ప్తిరస్తు” 

ఆనే కంకంటివారి పద్యం మాదిరలో కొన్ని వుంటాయి. కొన్ని 
యింకా ముదరపాకంలో వుంటాయి. వాట్లకుపోలిక___ 
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చ. “వదలక _యూయునాం(ధకవి వామపదము్మున నున్న నూపురం 

ణబుదితమరాళకంధఠ నినదో కుల నేమని పల్కె 6 బల్కు_6డీ 

గుదియలసాని........ ................గల భాగ్యరేఖ నీ 

నుదుటను లే దటం చవర నూత్నపురంధు)లతోడం బత్కె_డికా.” 

అనేపాకంలో వుంటాయి. యీ పద్యం అల్లసాని పెద్దన్న గారిని 

గూర్చి (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పెద్దన్నగారి మరణానంతరం పహిశ్నించిన 

ప్పుడు రామలింగం వేళాకోళంగా పెద్దన్నగారి శృంగారానుభవస్ఫోర 

కంగా చెప్పినట్టు చెప్పుతారుగాని కృష్ణ దేవరాయలు పెడ్డన్న గారి మరా 

నంతరం జీవించివుంపేనేకాని ఆయూవషయం సమన్వయించదు. కృష్ట 

దేవరాయల మరణానంతరం పెద్దన్నగారు చెప్పిన “ఎదురై నచో దన 

మదకరీందం* పద్యం అందణయూ యెతింగిందేకనక వి స్తరించను. “పుక్కి 

టిపురాణి” వ్యాసంలో యూలాటి విషయాలెన్నో చర్చించివున్నాను. 

ఆ కవుల జీవితానంతరం వారినిగూర్చి పుక్కిటిపురాణాలెన్నో బయలుదే 
రాయి. కాని మమ్మల్నిగురించి మా యిద్దటిీ జీవితకాలంలోనే యెన్నో 

పుక్కిటిపురాణక థలు బయలుదేతాయని మే మిద్దఅమున్నూ యయి6(6గు. 

దుము. ఇటీవల ఆతని జీవితానంతరం మటీికౌన్ని బయలుదేరడం యిం 

తకుపూర్ణమే నేను యెటు(గుదును, 

ఆయారకం కొం బెిపసద్యాలు తి. శావ్రిగారివి కొన్ని వున్నాయనే 

ఘట్టంలో మన మిప్పుడు వున్నామనేది పిస్తుతం. ఆ పద్యాలల్లో వక్క_టీ 
వుడాహారించకపోవడం యిప్పటి నాగరికులకు బొత్తిగా రుచించవనెకాని 

మతొకటికాచు. ఆ పద్యాలల్లో కొన్ని (శ్రీనాధుడు పల్నాటిసీమలో చెప్పిన 
వాన్లుని పోలివుంటాయి. యూలా వూరించివూరించి వకటీ వుదాహరించక 

పోతె కొందు చదువరులు బొత్తిగా హతాళు లవుతారు కనక, చాలా 

మృదుపాకంలో వున్నడాన్ని వకదాన్ని వుదాహరిసాను. 

ఉ. “'నన్నొకనాతి “రపటిడినమ్మునం బోయెదుగాకి యంభఛు౬ (గా 

లన్నుల సీరు జాణ వికలమ్ముగ గద్గదకంఠి యయ్యె న 
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య్యన్నులమిన్న తోడ “వలి దలచు. బెనంగిన మానదయె నన్ 

మన్నన? జూడు రేపటి డినమ్మునం బోవుదమయ్య మితుండా”* 

యీ రచనవల్ల తి. శాస్త్రిగారి శృంగార రచన యేలాటిదో రన 
కాలు తెలుసుకుంటారు. ఇందులో “మితుండా” అనే సంబోధన నన్ను 

ఉద్దే శించినదని (వపాయనక్క_రలేదు. ఆతనికి నావలతెనే విడివిడి పదాలతో 

రచన సాగించడమే యిష్టంకాని, యేవో సమాసాలతో పద్యాన్ని పూరిం 

చడం యిష్ట్రంకాదు. అయితే రసానుగుణంగా సమాసభూయిష్టమైన రచన 

కావలసివ స్తే “సంస్కృతం బమువచరించిన పట్టున భారతీవధూటీ తవ 

సీయయి?” ఆని సపెదన్న గారు ఆందుకున్న టు అందుకుంటాడు. ఆఅటిది అత 
(o) చు యు 

నిది ఆవునా కాదా అనేశంకకు అవకాశం లేనిది వకటి వుదాహరిసాను. 

శా. “మాకన్నన్ మహనీయులైన కవు లీ క్మామండలిన్ లేకపో 

రీకాలమ్మున యుష్మదియకవితా ద్వీపమ్ము ముంచంగ న 

సోకశ్రీక మదాశుధారకవితా తుంగార్భటీ ఘోరగం 
గాకల్లోలవతీ ప్రవాహభరవేగ ప్రకిియల్ చాలవే 2° 

అతని సమాసప్పోకడ యేలా వుంటుందో దీనివల్ల కొంత తెలు 

స్తుందా ? అయినా యింకొకటికూడా వుదాహరిసాను. 

చ. ““గరువము మాటలందు6 జెల6గన్ జగ మెల్లై6( జఆరింప౭జాలు (డై 

మ్మరితన మెకవీందులకు మైకొనజాలు నిరర్లళాచ్బుతా 
యా ( 

కరరసపుంజ మంజుల వికస్వర చారుకథా సుధాభురం 

ధరబహుళ(పబంధథ కవితా వనితా చతురో క్తి క య 

యివి రెండూ సమాసధోరణినేకాక విడిపదాలకూర్పునుకూడా 

తెలుపుతాయి. ఫలానావారి కవిత్వమని చెప్పకుండా వుండేపద్దతిని యే 

నన్నయ్యభట్టు కవిత్వమో అనే భివును కలిగించితీరుతుండో, లేదో 

పయిభార విజ్ఞులు విచారించడానికి అర్హులు. నన్నయ్యగారి పడ్యంకూ డా 

వకటి వుదాహరిస్తున్నా. 
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చ. ““జలధివితోల వీచి విలన త్క_లకాంచి సమంచితావనీ 

తలవహానక్ష్షమం బయిన దక్షీణహా_స్తమునన్ దదున్న ము 

దళదురుభ్హర్మ వారికణ తమికరాబ్దము పటి నూతిలో 
mn ann se) 

వెలువడ( గోమలిం దిగిచె విశుతకీ ర్తి యయాతి (ప్రీతితోన్.”” 

యూ వుదాహారించిన నన్నయ్యగారి పద్యంగాని, తిరపయ్య గారి 

పద్యాలు రెండూగాని కేవలమూ పద్యమంతా యేకసమాసంగా వున్నవి 
కావు. అట్టవి యెన్నో, వుభయులవీ వుంటాయి చూచుకోండి. ఉన్నప్పటికీ 

నను వీల్లని వుదాహారించడానికి కారణం రేమిటంహపే, జవాబు చెప్పలేను. 

చెప్పకపోయినా విజ్ఞులు తెలుసుకుంటారు. చెప్పినా తెలుసుకోలేరు తదిత 

రులు. అందుచేత ““మొనవతాలంబిన ౪”. యింక నా రచనల్లో నుంచి కూడా 

ఒకటిరెండుదాహారిసాను. 

శా. “బాలమ్మన్యులహోరు కీ_రికర్మా ? (ప్రాగల్భ్యసందర్భమో 2? 
అ ™ 

శీలాలంకృతియో ణా భవత్పుకవితా సిమంతిసీ చాదునీ 

లాలాస్యాసుగుణం బొ 2 యేమిపని'కె. లాభించునో ? తెల్పు క్స్ 

యాలం వింతట.6 జాలు(జాలు నింక నేలా తూలికాచాలనరల్ 2౭ 

మ. మొనగా( డొక్కలు. డారునూనములు సామున్ జేసి మార్మూల (బం 

విన భీపెంపున డా6(గియున్న ముసలాపెన్ బోరికిన్ జీణులా 

గున గూపసితదర్గురపకర దుర్లోష్ట విరావార్భటేీ 
య oe Nn రి 

జనితాహంకృ్ళతిశాలివె పను మే చందంబు నసిబోంతకిన్ ₹్ 

గీరతం మందలింపుపరాషిన్నుంచి వుదాహరించిన యీ పద్యాలు: 

కాడా నారచనలో పూర్తి సమాసధారను బోధించవు. డానికి “*శాంతింపుం. 

డని రాయబారమవురా $” అనేెవిన్నీ, తోకాభిరామాయణంలో వున్న 

“అంతుల్ మానడు తిర్పతిద్విజుండు”” అనే పత్యాతలా కొన్నిస్నీ చూచు 

కోండి. ఆ “తిర్పతిద్విజుండు” అనే వాష్టలోమాతిం నాలుగువంతులలో 

మూడువంతులు తిరవతిశాస్రిపిగా తెలుసుకోండి అని గతంలో వాసే 

వున్నాను. కవి యన(6డుగాని, యెొక్కడ6గాని సమాసం పెట్టాలని పెట్టడు, 
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విడిపదాలుగా [వాయాలనీ (వాయడు. ఆయా రససందర్భాన్ని పట్టి “ అర్హా 
ర థ్ 

శృబచయా ౩” అని కుటికవి చెప్పినట్లు దెడుతాయిం 
(ఎ (ce) ళం య 

చ. “జిలివిలిపల్కులున్ వాగసు6 జిల్కెడి ముద్దులు తాజుమారులున్ 

వలపుల చోద్యముల్ మిగుల వన్నెలు చిన్నెలుగల్లు కె౭గిలిం 

తలు బతిమాలుటల్ కనరి తప్పులు వట్టుటలున్ జలంగు కాం 

తలరతమే రతంబు మతి తక్కిన వెల (గ్రి'యాపిధానముల్ .” 
(య 

అనే పద్యం తెలు(గుమాటలతో చెప్పాలని “చెప్పిండేనా ? కొన్ని 

ళ్ అర జ YF క గానీ. అడ అడ 

'వద్యాలం తెలుగు పదాలతో కే పా?రంభ మవుతాయి. అంతట్ల సంస్కృ 

తంలోకి దూంకుతాయి. ఆ పటాన్ని యిక సంస్కృతంగాన పద్యమంతా 
లా 

పూర్తి ఆవుతుంది కాబోలు ననిపిస్తుంది. కలత భో మళ్ళా తెలుగులోకి 

దొర్షుతాయి. దీనికి తల్లకింందులుగా కొన్ని నడుస్తాయి. యీ కర్మా 
య య సా 

లన్నీ వివరించవలసివ స్టే చాలా పెరుగుతుంది. యీ తుట్టతుదిమాట 

లకు కొంచం వుదాహరణంగా వుండే వకపద్యాన్ని వుదాహరించి విష 

యాంతరం వుపకిమిస్తాను. 
Pr అ 

ళ్ 

మ. “ఉరువేగ స్ఫురణాగపాటన పటుద్యోవాహిానీ వార్హరీ 

పరిణాహారభటీ పటాత్కృతులకున్ (బ(భష్టసారంబులౌ 

తరుషండమ్ములు నిల్చెనెని భవదుద్యద్వాగ్గరాసారపు 

ష్యరకోలాహలమున్ సహింప(గలుగున్ గాకవ్యహంకారముల్ ” 

యీపద్యంలో తి. శాస్త్రిగారి కవిత్వాన్ని వెం. శాస్త వర్థిన్తూన్నా(డు, 

సమాసంతో పా9రంభమైంది. మళ్లా విడివిడి తత్సమ పదాలు కొంచెం 

దొర్లాయి. మళ్లా సమాసం ప్రారంభమయింది. మళ్లా విడివిడి తత్సమాలతో 

పూ_ర్తిఅయింది. “మొనగా. డొక్కరుండు” అన్నదో కేవలం తెలుగుతో 

(పారంభమైెంది. మళ్లా సమాసంలోకి దూకింది. మళ్లా విడివిడి పడాలల్లోకి 

వచ్చింది. ఆయిీోవిధానమంతా తిరుపతిశాస్రిగారివని వుదాహరించినవాట్లల్లో 

కూడా చూచికోండి. వాిసినకొద్దీ (వాయవలనే వుంటుంది. లోకాన్ని మోస 

పుచ్చడానికి చబాయాలంపే, కొన్ని సమాసాలు (వాయవచ్చును. అందులో 
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అర్థం లేకుండా *దశదాడిమాది” వాక్యంవలె వా?సినా యెవ్వరూ అసలు 

ఉగంథకర్త చెప్పుదా(కొ కని పెట్టనే లేరు, యెొందుచేత* “యేదో అర్హంలే 

కుండా వుంటుందా? మనకు గోచరించింది కొ దనుకుంటారు అట్టిది 

శ్రవణానందంలో వకటి (వ్రాశాను. యిక్కడ వుడాహరిస్తాను. 

ఉ. “వేసవి వచ్చా భాస్క_ర నవీనగవీ నమితాఒమికాచ్చ గు 
చ్చాసవ వాసనె క వలనా కలనా కులనాయికా సము 

చ్చ్వాసన శాసనాదికృతి యుంకృతి సంకుల షట్పదావళీ 
భానుర శుష్కపుపష్ప విటపప్రకర (ప్రతిభాసమానమై.” 

యమా పద్యంలో ఆర్షంలేదని యవ రనుకుంటారు ? వుంచే అను 

కుంటారు. తీరా లేదని యెవరేనా సాహాసించి అంటారే అనుకుందాం. 

యెవరో చెప్పి నమన్వయిస్తారు. మా జీవితకాలంలో అయితే మేమే చెపు 

తాము. దీనిపేరేమిటి ? కవిత్వంకాదు, పాండిత్యం అనిపించుకకంటుంది- 

చూడండి, యో మధ్య బహాశి చర్ల భావమ్యకారశాస్త్రులుగారు “వప్పుకాదీశా” 

ఆనే నాలుగతరాలు పల్లవిగ్శాగహించి, సుమారు క్రానునె జూలో ఆయిదారు 

వందల పుటలగింథం (పాశారు. దానిలో భారత, భాగవత, రామాయకణాదు 

లవ్నీ వ్యాఖ్యానించారు. యేమీ ఆలా యెందుకు వ్యాఖా్యనించకూడదు ? 

లఈుంకారంలో సమ స్తవేడదాలూ, స్యృతులూ, శానా9లూ ఆస్పీయి మిడి వున్నా 

యని బుమలు చెపుతూవున్నారా, లేదా? అడి అసత్యమా ? కాదు. ఆలా 

వున్నట్టు నిరూపించడం యేమనిపించుకుంటుంది * కవిత్వమనిపించుకుం 

టుందా ? అనిపించుకోదు, వాండిత్యమనిపించుకుంటుంది. 

చాలాదూరం వాిశాను. కాగా విచారి పై కవిత్వం వేలూ, పాండి 

త్యంవేజూకాదు. కాంజ,ప్రై “చసనూది; పండితః కవిః; అని అమర కార 

కుడు పర్యాయపదాలుగా వాడివున్నా€ండు, కాని కవిపదం వేదాల్లోకూడ 

తఅుచు వాడ(బడి వుంది. పండితపదంకూడా వాడ6బడి వుందేమోకాని 

కవిపడానికి వున్నంత (పయోగబాహుళ్యం డానికి లేదేమో ? యేమీ వేదం 

రానివాళ్ళకు కూడా “ోశుచిర్వి(ప్రళ్న్ళుచి 8 తపక కప కనిన ముపవ(శ్రమ 

సృవమము” ఆంటూ బోలె (డు పంయోగాలు దొరుకుతాయి. 
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యేమైనాసరే, క9ంమంగా కొన్నాళ్ళకు కదివేలూ, పండితులదూ 
వేటూగా వాడకంలోకి డేంకింది ప్రవృత్తి. సామాన్యుల (ప్రవృత్తి అను 

కున్నా రమో ? మహావండితుల (పవృ తే. ఆఅంమచే తేకదా ఆఅవ్ప య్యటదిక్షి 

తులవారు “పిళ్ళ కవిరహాం విద్వాన్ ”” అనడం తటస్థించింది. యూ అన 

డంలో “పిళ్ళుకు£. యెక్క వగౌరవం యిద్దామనికా దు. కవికంకే విద్యాం 

సుండే మాననీయు(డనే తాత్పర్యంతోనే దిక్షితులవారి నోటమ్మట ఆవాక్యం 

దొర్లింది. ఆప్పయ్యాదీక్షితులు మహాకవి. ఆయినా ఆయనకు పండితు. 

ణ్ననిపించుకోవాలనే కుతూహలం. పిళ్ళ అంటే వేదాంతదేశికులు. 

ఆయన మవహోకవియి = మహాోవిదాషంసుడుకవాడా అయివున్నారు. ఆయ 

నకు కవితార్కి_ కసింహు(డనే బిరుదం. ఆకాలంలో మహావిద్వాంసు 

అంతా యేకవాక్యతగా శిరసావహించినది పుంది. అట్టివాణ్త్ర మా డా "కవల 

కవులలో జమకట్టి తద్ద్వారాగా ఆత్మపాండిత్యోత్కర్షను వెల్లడించుకోవ 

జానికి అప్పయ్య దిక్షితులవారి పియత్నం. పలక సం కొంత స్వార్త 

త్యాగం చేయాలి. కనక తాను మహాకవియె వుండికూడా ఆ కవిత్వ 

ధనాన్ని త్యజించినట్టయింది. 

యూ పండితుల (ప్రవృత్తులు ఎంత విమర్శించినా తేలవు. ఏరి తార 

తమ్యనిర్హయం చేయడానికి యెవరికి గొక్యం కాదు. యెతింగినవిజ్ఞు లు 

కాషచిత్క_ంగా లేకపోలేదు గాని, వారిమాటలు సామాన్యులు విని తాత్వ 

ర్యాన్ని అవగతం చేసుకోలేరు. వారి వారికి తోంచినట్టల్లా (వపచాతం చేస్తూ 

వుంటారు. వారికి యెవరియందు€గాని ద్వేషం వుండదు. “వ కేశవ” 

వాదంలాగ యో వాదం యొడ తగకుండా యె ల్లప్పుడూ జరుగుతూనే 

వుంటుంది. ఆ శివకేశవులు విత్యక మె “నాయనలారా : మీ రెందుకు 

వాదించుకుంటారు ? మా యిద్దజికీ భేదం లేదు. “శివాయ విసు రూపాయ 

.... శివస్య హృదయం విష్టుః'” అంటూ నిష్కుపటంగా బోధించినా 

ఆ కా_స్తసేపూ వూరుకాని మళ్ళా “పూర్వేతి పూర్వా” ఆని మామూలు 

వాదాలకు దిగడం తప్పదు. హిరణ్యక శిప్వాదులు మహాసమర్హులై_ మంచి 

రాజకీయధురంధరులై , యెంతో విజ్ఞానులై భగవత్స_త్తనుమా(త్రం “తోసిరా” 
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అసి సర్వతోకాలూ పాలించడం జరిగింది. యజ్ఞయా గాత్రో హావిర్భాగాలు 

కూడా తమకే యిమ్మన్నారు. తుదకు (ప్రహ్లాదుండుద్వారాగా భగవత్సత్త 

పంతకి క్షీకరింప బడ్డది. అంతతో ఆ అపోహా తొలంగవలసిందేనా ? తొల 

గిందా ? తొల౭గలేదని చెప్పంగఅమా ? తొలంగా తొలగింది. యెన్నాళ్ళు? 

కొన్నాళ్ళుమూత౨ మే, మళ్ళా మామోలాే | ఇప్పుడు మనలో దాన్ని 

నమ్మనివారెందణు ? ఆ నమ్మునివారు పండితులు కారా ఇ విజ్ఞానులు 

కారా * పండితులూ, వ్జ్హ్రానులూ అనిపించుకోవడానికి సంస్కృత భాష 

చదివితేనేకాని వల్లపడదా ? యే భాష చదివినాసరే అనడానికి విజాలు 

ఆఅంగీకరిసారు. అట్ట విజ్ఞులు యిప్పుడు తొ క్కే_తోవలు చూస్తే "భగ 

వంతుల డున్నాండనే నమ్మిక వారికి తేళమెనా ఆత్మలో వున్నట్టు 
కనంబడుతుందా ? ఓహో ।; పసకానునస కంగా చాలదూరం వచ్చాం. 

వెనక్కి. మళ్ళుదాం. 

3 అన అన. 9 నేనున్నూూ. తిరువతిశాస్త్రులున్నూూ అ స్టితిలోనై తే యేమి అపిచ్చి 

నంగా ముప్పెయెళ్ళు కలిసి మెలిసి వ్నర్తించాము. యెన్నో గాథలు 

చాం వై సె వాగయవలసివుంటాయి. ఆ పద్దతిని వక మహాభారతమం తేనా 

చవ్యాససమితి పెరుగుతుంది. అత ౭డు మహా విద్వ్యాంను డు, మహాకవి 

ఛాందసకొటుంబంలో పుట్టినా ఆ బాపతు ఛాందసం__ “భోజనం దేహి 

రాజేంద న ఘృత సూప వసమున్విత మ్” * వంటిది అతను కవిత్వంలో మందుకు 

కూడా వుండదు. నడవడీలోమాతిం కొంతేనా కనపడుతుంది. అభ్యాస 

కాలంలో యెవరికేనా లోపాలు వుడడమున్నూ, యెవరో సవరించడ 

యమున్నూ తప్పని దే. దాన్నే “కావ్యజ్ఞ శికయాభ్యాసః*” అని లాక్షణికులు 

వాకుంచ్చారు- ఆ పరిశిము నేంటి చి. యల్. పరీక్షలో కృతార్దువై నవారు 

“అడ్వ కేటుి” పదవికి కృషిచేయడం వంటిది. ఆలా కృషిచేయనివారిలో 

కూడా పూర్వం భాష్యమయ్యంగారు మొదలైన మహామహాులున్నారు. 

యితడు వారితోవాండు కాడు. నేంటి '“అడ్వ కేట్ల"* తరగతిలోవా (డు. 

కొంత వయస్సు అతీత మైనపిమ్ముట కవిత కారంభించినా యితనికవిత 

“బలా దాకృష్యమాణా” కాదు ముమ్మాటికి కాడు వయస్పతీకం కావ 
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డానికి కారణం వేలు, దాన్ని వా౨ంసాను కాని పలువురు విశ్వసించరు? 

జాత నమ్మిక కలవారు విధిగా విశ్వసిస్తారు. 

యివటూరి అయ్యన్నగారు పూర్వకాలపు. ష్లీడరు వకరు వుండే 

వారు. ఆయన యింజరం అనే (బాహ్మణాగ9వోరంలో స్కూలుమాస్ట్ర 

రుగా వుం డేవారు. అప్పటికె పెళ్ళి కాలేదు ఆయనకి. ఎవరేనా “అయా జ 

మీ రింకా పెళ్ళి చేసుకోలేదేమి, యీ పాటికి 'పెళ్ళిచేసుకోరాదా ?” అని 

ఆప్తులు పుళశ్నిలచి పోత్సాహపవపటి_సే ఆయన యేంచె ప్పేవారంటోయిది గో; 
యిప్పుడు నా జాతకంలో కుజవమహాదశ జరుగుతూ వుంది. వచ్చేవత్సరం 

కాక ఆవచ్చే సెవత్సరంలో రాహుదశ పివేశినుంది. అప్పుడు నాకు 

వివాహాది సమస్త వె భవాలూ వక్క మాటుగా పడతాయి. ఆ రాహువు. 

ఆలాటివాండు. మిథునరాహువు” అని. చెప్పేవారంట. తుదకు రాహువు 

వచ్చాండు, అన్న పై జరిగింది. ఆయన్ని మేం బాగా యెజు6గుదుము.. 

ఆయన భార్య సాకొత్తూ మహాలక్ష్మీ అవతారమే. ఆ పత్సివతాత్వం వర్ష 
సీయం. దాన్ని యిప్పుడు అభినందించదు లోకం. శాంతం. పాపం 

నా జాతకానికి కూడా రాహువు మిథునరాహువే. ఆ అయ్యన్నగారు నాజాత 

కంచూచి ఆలాగే యోగిసాండని చెప్పడం సందర్భంలో వెనక నేను వింజ 

రంలో విన్ననం గతుల యాధార్యాన్ని ఆయనముఖత౭ కూడా విఏ3కాని 

వూరికే నమ్మి యిందు వాయలే దు. 

చప్పాచ్చే చేమిటంకే ? తిరపతిశాశ్ర మహాకవి కావలసినవా (డై. 

జన్మించినప్ప టికీ నుమారు పద్దెనిమి దెళ్ళడాంకా ఆ కవితాానికి కారకత్వం 

గల గిహదళ రాలేదనిన్న్, అప్పుడు వచ్చిందనిస్ని, ఆ సమయానికి 
యేదో భాహ్యాకారణంకూడా వుండాలి కనక, అంతకు ముందే యేకొం 

చెమో అల్లుతూవున్న నాతో స్నేహం కలిగిందనిస్ని అనుకోవాలి. సహజ 
కవి అత(డు కా౭6డనే అర్థం యిచ్చే మాటలు విమర్శనాదూరములు- 

నాకంచు అతండు యెక్కు_వ పండితు(డనేవిషయం యేలాటి దేనా నేను_త్త 

రించతగ్గది కాదు. దానికోసం లోకం కొట్లాడుకోవలసిందే. ఆది నావల్ల 

యెప్పటికీ తెలేదకాదు. ను వస నన్నెకష్కావగానూ, కొన్నిట్లో ఆఅతణ్న్న 
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క్కు_వగానూ చెప్పుకో వడమున్నూ “అప కాదు యిది, కకక, కాదు అదీ” 

అం హోట్లాడుకోవడమున్నూ నిన్న నేండు పుట్టలేదు. చాలాకాలమై 

పుట్టింది. రామకృష్ణకవు లే మో మమల్ని యిద్రజినీ ద్వేషించినప్పటికీ 

ఆ_దులో నాయందే వారికి పిధాన ద్వేషం అవి అందజూ యెతి౭గిందే* 

అట్టివాళ్ళు ““.... వేంక కేశ్వరుని యాదరణము్మున: జేసి కాక ఆ తిరుపతి 

మార్గ మిట్టిదని తెల్పు నెజుంగ నెవండెణింగెడిన్” అంటూ అతణ్ణి అధః 
కరిస్తూ వాిిసారు. దానికి తి. శాశ్రికి కొంచెం కోపం వచ్చి మళ్ళా ఆలాటి 

శ్రేషతోపే జవాబిచ్చాడు. అవి పబువు శరెజింగినవే అయినా పస్క్తి 
కలిగింది కనక వుదాహరిసాను. 

చ. “తిరుపతి (6 బట్ట సీకు€ గల తేజ మటంచును, నిన్ను. బట్టియే 

“తిరుపతి” కంచు మూక్టులు పదింబది తంతంము లెన్నియేని యే 
ర్పుజచినంగాని మీర లవి పాటియొనర్పరు _బబహ్మాచేంత లె 

వ్వరు (పతిసేయంగా6 గలుగు వారలు తిర్పతివేంకకేశ్వరా $' 

రూ పద్యంతోవున్న జమ పదము గురువుగారైన (బహయ్యు 

శాస్తులుగారినికూడా చెపుతుం దని తెలుసుకోవలెను. వెం. రా. లు ఆతి ' 

మాతమే ఆఅధకఃకరించి వాిసినా నన్ను కూడా అధఃకరించి మాట్లాడుకొనే 

వారు అప్పుడున్నూ వున్నట్టు పద్యారంభంవల్లనే తేలుతూవుంది కనక 

యీ వివాదం కొ_త్తదికాదనిన్నీ, వెం. రా-లు మాతంమే తెచ్చిపెట్టింది. 
కాదనిన్నీ విస్పష్టం. 

“*ఉ. ఏగిరియందు నీవు వసియింతువొ ? లీలలుచూపుచుందుచో ? 

ఆగిరి పల్లెయైన జనులందుకు తిర్పతి యంచు దానికో 
యోగమె గాని యేటికి వియోగము నీకు ఘటించు ? “వీడినన్ 

భోగము లేదు సీ కనుట మూర్భత తిర్బ్చతివేంకయేశ్వరా 2” 

యిందులో ఆగిరి _1. వత్తా అనిన్నీ, “ఆగింపళ్లై'' అనిన్నీ వ్య స్తం 

గానూ, సమ_స్తంగానూ చూచుకోవాలి. (ఆగిరిపనై అనేది (శ్రీ నూజివీట్ 
వారి యిష్టదై వం శోభనాదీశ్వరు(డు వున్నకేత9ం.) ఆనర్లకళపివాహాంగా 

యీలా కపిత్యం వాసే తిరపతిశావ్ర్ సహజకవి కాండనిగాని, యేదో 
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(పయత్నించి చెప్పే కవులతో చేర్చుతగ్గవా6డనికాని యెవచేనా అనుకున్నా 

ఈ పయినేనా అనుకోరని నమ్ముతాను. 

అయితే యెంత యేకీభావం మాయిద్దజికీ వున్నా లోకమే కాక 
మాలో మేము కూడా యొఆజింగిన కొన్ని బేడాలు లేకపోలేదు. అతడు 

నాలాగ యేపిచ్చిపడి తే ఆపిచ్చిని పట్ట పతర స్వభావం కలవాడు కొడు. 

“'న్ముగీవబౌబ్బ” అన్నట్టు వొక్క_ బొబ్బపెట్టి మళ్ళా దాన్ని ఆలపెప్టేదె 

లేదు. నాచేద_స్తం ఆలాటిది కాదు. అది తేలేదా€కా నిదావారాలు సమేతూ 

తోంచకపోవడం నా (ప్రకృతిలో వుంది. దిన్ని తప్పించుకోవాలని నన తే 
వక 

చాలా పియత్నంచేసి చూచానుగాని పంయోజనకారి కాలేదు. దీన్ని 

అతండు యెప్పుడూ గర్హిన్తూ వుండేవాండు. 

ఇంకోటి.__తోంచిందేదో చట్టనవారుసి పాజీయడ మే కాని దాన్ని 

మళ్ళా పరిశీలించడమంకు అతనికి పజదికాదు. Ie మళ్ళామళ్శా 

చూడడమే కాకుండా వాొసినదాన్ని యెందజికో వినిపి స్తేనేకాని నాకు 
తోంచకపటోవడంకూడా వుంది. (యీసంగతి లోగడ (వాసిందె) యిది 

కూడా అతనికి సహ్యం కానిదే. వినిపించడం యెందుకనేవా6డు. 

యో లా టి పికృతిభదాలు వేఖువేలు వ్యక్తులె నాక యేలాగా 

వుండకుండా వుండవు. ఆప్పటంతకాకున్నా మాటాడి తే “డిఫర్మేటరీ” 

లకు కొంచెంగానేనా సిద్దపడే ఆ కాలంలో అతనికి ఆ ఆక్ష్షరం లేశమూ 

వున్న ప్టైలెదు. ఆలాటి పదాలుకూడా ప్రయోగించి “తీసెదామురా” అం'పే 

ఫరవాలేదని, ఆలా గే వుండనిమ్మనేవా(డు. అక్కడికీ నేను కొన్ని తీసేసి 

వాణ్ని. అతడు “*సాహసు6ండు*”” అని నేను వా్శయడానికి యిది వొక 

కారణం. 

సరే పయిఘట్టా నికి సంబంధించిందే యింకొకటికూడా వుడాహా 

' రిసాను. 

చ. ““కలపు రసపివా హాము లఖండఘనాగమళ్ళంగ గౌరవం 

బులు గల వద్బుతాధికవి పోషణ డాతమహాఫలంబులుం 
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గల వని యెంచి సీకలిమి గల్పిరి తిర్పతికోడ దాని మూ 
ధు లెజుంలగలేక గుట్ట యనుకెందురు తిర్చతి వెంక కేశ్వరా je 

ఆయీపద్యాల అర్థం బాగా విచారిస్తే తిరుపతి శాస్తులుగారు ఆత్మ 

గారవం చెడకుండా, నా గౌరవం చెడకుండా ప్రత్యర్థు లకు వాకట్టు కల్పిం 

చడంలో యెంత నె పుణ్యాన్ని చూపిందీ విజ్ఞులు (గహిసారుగదో 2 

మాలో మేము మా మా తారతమ్యాన్ని గూర్చి వాగియవలసివ స్తే 
యింతకన్న్న వాయడం చేతకాదు, యితరులో ? వాస్తే వానారు. యీ 

మధ్య మా_అంపే కేవలం నాకుదూతి మే-గురుపరంపరలోవున్న వకరు 
యీ విషయం యెత్తుకొని కొన్ని అక్షరాలు వా9ళారు. యెంతో సుళువుగా 
మా తారతమ్యాన్నీ ఆరం౭ంటిపం డొలిచినట్లు తేల్చి చూపి వున్నారు. 

ఆ అకరాలవల్ల యిప్పుడు లోకంతో కొందు అనుకొనే మాతమేకాక 

యింకా యెంతో అతేడాపాడాలు మాయిద్రికీ పాండిత్యంలోనే కాక కవి 

త్వంలో కూడా వున్నట్టయితే స్పష్టపడుతుందిగాని ఆ వాంతను లోకం 

అంతా విశ్వసించలేచని అవగతమవుతూవుంది. అంత విస్పష్టంగా వకరు 
మా యుద్దినే యొజింగిన పరమపూజ్యులు వ్యంగ్యంగా కాకుండా వాచ్యంగా 

కూడా తెల్పినప్పంటికీ తేలకపోకతే యింకా తేలడం యేలాగ ? బహుశః 

వారి వాయడం అనూయా(ప్రయు కంగా తోసేసి, మళ్ళా తెలుసుకోవడా 

నికి పయత్నిస్తూన్నా రన్నది సత్యదూరం కాదు. అయితే వినండి. 

వ్యాక రణం యిద్దణమూ నసనవమానంగా నే చదువుకున్నాం. మధ్య 

కాలంలో నేను కాళీ వెళ్ళినా చాలామంది మహాపండితులను సంపర్శిం 

చడంతప్ప దేశంలోవున్న తిర్పతిశాస్రికంశే విశేషం చదివిందేమీలేదు, 
మళ్ళా దేశంలో యిద్దజమూ కలిసే తరవాయిగగింథాలు మొదటి గురువు 
గారిదగ్గిజె అభ్యసించాము. సంస్కృతంలో కావ్యనాటకాలు చదవడంలో 

నాకన్న అతని గురుశుశూష హెచ్చు. నాళుకళూంష ఆ విషయంలో అతని 

కం”"కెు కొంచెం లొచ్చు. యీఖభేవఎం మేము కలునుకొన్న కొన్నియేళ్ళ 

వణకు _ అంక, అధమం 'రెండేళ్ళవజణకూ--వుం డేది. పిమ్మట సరినమా 

నంగానే మామాసాహిత్యాలు తయారై నాయి. ఆతండు తీవ్రమైన బుద్ధి 
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శాలి. అయినా నాలాగ సర్వదా విద్యావ్యానంగాన్ని చేస్తూ దాన్నే వక 

తపస్సుగా పెట్టుకొనే స్వభావం కలవాడు కాండు. నేనో ? సర్వదా 
జాను మననం చేస్తూ కాలకేసం చేసే స్వభావం కలవాలి. అందుచేత 

కుళూంషావిషయంలో తక్కువ అయినా పరినిష్టతసాహిత్యంలో అతని 

కంయే కూడా అంతో యింతో నా శ క్తి అతిశయించిందని పరిశీలకులు 

గు _ర్రించవలసివస్తుంది. యీ అతిశయం దెనిలోను ? యేవేనా ఖండన 
మండనాల ప౦స క్తిలో మాత మే. దేన్ననా ఆఅన్వయించడం వస్తే నాకన్న 

ఆతడే అధికంగా అన్వయించేవా6డు. యాలాటి స్వల్ప భేదం వున్నా 

ఆతనివాదం “యే యెండకు ఆ గొడుగు”'గా పుండేదవడంచేత దురుద్ద 

రంగా పూర్వుపకొలు చేయడానికే కాని శాశ్వతమైన సిద్దాంతకల్చనకు 

పనికివచ్చేది కాదు. యీ వా?సిన సో దెవల్ల ముఖ్యఫలితం, సంస్కృత 

సాహిత్య విషయంలో అతనిది సర్వమూ అంతో యింతో గురుళుకూషూ 

లఅబ్బం ; కాని తక్కిన యావత్తూ స్వయంకృ్ళషిచేత, తోడివిద్యార్హులతో 

కయికురు బెయికురులాడడం వగయిరా వ్యాసంగంవల్ల సంపాదించు 

కున్నదనిస్నీ చదువరులు తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. ఆందుకు మా 

కాలంలో వారినే వదాహరణంగా చూపుతాను. 

(శ్రీయుతులు కాశీభట్ల (బ్రహ్మయ్య శాసుల్లు గారిని యొఆఅగనివా దే 

తెరుగదా ? బాదితము3లు సుబ్బయ్య శాసులు గారున్నూ సుపసిదధులే. 
జ అది రగా వి oe 

బగిహ్మయ్యశాస్తుల్లుగారు పూర్వపు మెటి9క్కులేషన్ చదివి ఆ యింగ్నీషుతో 

పాటు యేమాతి మో పియివేటుగానో, లేక సూల నో రఘువంశ మో 

కుమూరసంభవందా(కానో సంస్కృతంలోకూడా గుదుముఖత 9 అభ్య 

సిస్తే అభ్యసించారో, లేక ఆమాతిమూ అభ్యసించనేలేదో_ కాని 
యేదేనా విషయం వ్యాకరణశాస్తానికి సంబం ధించింది వచ్చినాసరే, మతో 

శాస్త్రానికి సంబంధించింది వచ్చినాసరే ఆయన దాన్ని గురించి వాయ 

వలసి వస్తే ఆ శబ్దాన్నిగూర్చి పాణిని మొదలుకొని మ॥ తాతారాయ(డు 

శాస్త్రుల్లుగారి పర్యంతమూ వున్న గోంథకర్తలు ఎక్క_డెక్క_డ యేయే 

పంక్తి వాాళశారో దాన్నంతనీ సవిమర్శంగా వుదాహరించి చర్చించి 
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సెద్దాంతీకరించెవారు ఆ ప్రాంత చూచినవారు వీరు పాణినీయం మొదల 

యిన శాస్త్రాలు పూర్తిగా గురుకుశూషా పూర్వకంగా అధ్యయనం చేసిన 

వారే అని గోచరించేది. వారితమ్ములు సుబ్బయ్యుశాస్తుల్లుగారున్నూూ* 

నేనున్నూ అమఘుకౌముదిలో చామర్లకోట విద్యార్ధిత్వంలో సతీక్ట్యులం. 

తరవాత ఆయన (శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ బిరుదాంకితులు, షడ్డర్శని 
వేత్తలు, యింకా యెన్ని విశేషణాలు వేసి వ్రించినా తృ ప్తికలగని 
పాండిత్యం వన్న (శ్రీ పరవస్తు రంగాచార్యులవారి ళుశూంషచేసి వ్యాకర 
కాన్ని సమగ9ంగా అభ్యసించారు. యింకా వీరు శ్రీనోరి సుబంహ్మణ్య 
శాస్తుబ్లుగారి శుశూషకూడా చే_స్తే చేసివున్నారేయో ? యిట్టి తమ్మునికన్న 

అన్న _బహ్మ్మయ్యుశాస్తుల్లుగారు చేసిన శుశూష చాలా తక్కువ దనడానికి 

వౌవృనివా రుండరు. అయితే సుబ్బయ్యశాస్తుల్లుగారు మహావిద్వాంసుతై 

వుండి కూడా (బ్రహ్మాయ్యశాస్తుల్లుగారిలాగ వమర్శనలూ, ఖండనాలూః 

యండనాలూ పెట్టుకొన్నట్టులేదు. (బ్రహ్మయ్య ళా స్తుల్లుగారు కచేరీవుద్యోగం 

ఆపిధానంగానూ, యా వుద్యోగం పిధానంగానూ పెట్టుకోవడంచేత 

సర్వదా గ్రంథావలోకనంతో కాలక్షేపం చేయవలసి వచ్చింది. మాయిద్దజికీ 
ఆఅ... పిభేదంకూడా కొన్నాళ్ళదా6కా యూలాటి దె. పిమ్మట యమా (పభ 

దంకూడా లేదు. 

కను చదవని గంధం పాఠం చెప్పవలసి వచ్చిం” దనుక అతి 

గురుశుశూషచేసి చదవని కారణంచేత “సపాదం భతయేత్” అని వుంచే 

“సః వాండు, పాదం కాలిని, భక్షయేత్ తినవలసినది” అని అసంపిదా 
ప వ స అటు యు యార్థమే చప్పాననుకోండి; వెంటనే నన్ను వెక్కి_రిద్దా మనే తలంపుతోవున్న 

తోడి విద్యార్లులు వూరుకుంటారా ? నావద్ద కాకపోయినా నే నెవరికి పాఠం 

చెప్పానో ఆ విద్యార్థిదగ్గిజేనా బెక్కి-రిస్తారుగా : వెక్కిరించి వూరుకుం 

కూరా ? “అక్కడ సపాదం అనేది సమ_స్తపదం, సరుంబావు అనే అర్థం 

చెప్పాలిగాని మీగురువుగారు చెప్పింది సరెగాదు” అని వానితో అంటారు. 

అప్పుడు వుండే దశను పట్టి నాదే న్యాయమైన ఆర్షం అంటూ బుకౌయిం 
ర che అ 

చినా యధార్లం వాళ్ళు చెప్పినదే అని గోచరించక పోతుందా ? అయితే 
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యీలాటి అసంప్రదాయాలు సర్వత వుండడానికి నేను బొ_త్లిగా కావ్యాలే 
చదవని వాక గానుగదా $ ఆలాటి వాళ్ళయితే “కుండంతా వోటుగా” వుండ 

వలసి వస్తుంది. (లోకంలో వుండే సాహిత్యవపరులేనా పితీకావ్యమూ అంతా 
చదవడం వుండదు.) యీలాంటి సంప్రదాయాలు యెంత శుశూషచేసిన 

వాళ్ళకీకూడా పండితులవల్లనే కాక పామరులవల్ల కూడా తెలుసుకో దగ్గవి 
మతికొన్ని యావజ్ఞన్మమూ తెలునుకోవలసే వుంటాయి. 

సంస్కృృతకవిత్వం లో శ్లోకం నాలుగుచరణాలూ యేకసమాసం 

పెట్టడం తప్పనే సంగతి మాకు యేలా తెలుసుకోవలసివచ్చిందో ఆమధ్య 

బహుశః “మహాదై శ్వర్యాభివృద్ది” అనేవ్యాపంలో వివరించినట్లు జ్ఞాపకం. 
aan ౪ రు క్ల 

ఆవివరణఘట్టంలోనే “'ఉ. ఒక్కొాకచోట నొక్కొ_కనియొద్ద నెకొక్కాక 

మాట చొప్పునన్, జక్కంగ సంగ్ళహించితిమి”” అనెపద్య.కూడా వుదాహ 

రించినట్టున్నాను. ఆయీపద్యం (శ్రీ విజయనగరం మహారాజులుంగారి 

మింద చెప్పిన పద్యాల్లో వుంటుంది చూచుకోండి. 

విద్యాసంపాదనకు, నన్నడిగితిరా, గురుశ్నుశూష నిమి త్రమాత9ం 

కాని స్పయంకృ షే ముఖ్యం. (శాసన్తాలకు మాతం అల్లా కాదు ఆన 

భ్యానే విషం శాస్రమ్”) సాహిత్యాదికానికి గురువు మార్లపచర్శకు(డు. 
అంతేనేకాని సమ_స్తమూ చెప్ప(డు. ఆయన చూపిన మార్గాన్ని పట్టి 

శిమ్య (డు స్వయంకృషితో పెకి రావాలి. భోజరా జేమన్నాండు ? “మధు 

మయవఫణితీనాం మార్షదర్శ్ మహార్షైః అన్నా (డు, మాయిద్దటికి బ్రహ్మయ్య 

శాస్తుల్లుగారు పరమగురువు లంకే, యెందులోను ? వ్యాకరణంలోనే. 

ఆంధా9ని కెవరు ? స్మూ_లుమాసర్లు, భాగోతాలు, ఏథినాటకాలు, యివన్నీ 

యాలా వుంచుదాం. 

యిప్పుడు చేశానా న్న గూర్చి వాాయవలసివచ్చినా దసాలకొలంది 

నేను బరుకుతానుగదా ! ఆయాశాస్తాాలు నాకు వచ్చునా ? రావు. నేను 

చదివింది వ్యాకరణం వొక్క టి. తరవాత నిన్న మొన్న బందరువుద్యోగం 

చాలించుక నివచ్చే రోజా శ్రీ జంధ్యాల గొరీనాధశాస్తుల్లుగారి వద్ద సూత 
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భాష్యాన్ని చతున్సూత్రిదాంకా చదివాను. చదివింది యింతే అయినా 
జానిలోకూణా “* వుప్పులేనిదే ముప్పందుంగా వుపన్యసిసాన్కు రానాను. 

యిదంతా గురుశుళూంషాలబ్బమెనా ? దేవీభాగవతం వద్దెన్మిదివేల (గ్రంథం 
ఆం(ధికరించడంలో యెంతో వేదాంతవిషయం వెడుతుంది. దానికి 

'ఆ పురాణమే గురువు. దానిలోవున్న వేదాంతానికీ భగవద్దీతా వేడాంతా 

నికీ యెక్క_డో భేదంగాని ఆప్టే భేదం వుండదు. గీతలు నేను గురు 

నుఖతః చడిపింది లేదు. నూటయెన్మిది వుపనిషత్తులున్నూ ఆవేదాం 

తాన్న భంగ్యంతరంగా టొ రనాతు; జమ కరా జా తిరగేస్తూవుంకే యొక్క 

డేనా సంహదాయార్దం తెలియకపోయినా అంతా తెలియకపోదు. ఆలాటిది 
వకటి చూపుతాను. 

En యదా చర్మవ దాకాశం వేష్తయిష్యంతిమానవాః 

తదా శివ మవిజ్ఞాయ దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి”? 

యీ శ్లోకం (శీ దేవీభాగవత సప్త్రమస్కంధంలోది. శ్వేతాశ్వుత 

తోవనిషత్తులోనున్నూ వుంది. యిది ఆంధ్రీకరించే రోజుల్లోనే కాక 

యిటీవల జరిగిన ముద౦ణనా6టికి కూడ్రా అర్థం-అం కు ముడి అర్హం 

కాగు. తాత్పర్యార్టం-మాయిద్దజికీకూడా గోచరించింది కాదు. కొందజు 

"వేదాంతపండితులని అడిగాం; తేలలేదు. తుదకు ““'గోండమీ.ది పిల్లి 

వాటం” గా ఆంధ్రీకరించాము. ఆ పికారమే షష్టిపూర్తిముదిణంకూడా 
జరిగింది. అప్పుడు నేను మజీ దుస్టితిలో వున్నాను. అందుచేత యీ 

విచారము కాదు; యెవిచారమూకూడా అచ్చుకి సంబంధించింది నాకు 

పట్టనే లెదు. పిమ్మట యేడో కొంచెం ఆరోగ్యం కలిగాక యేదో (గంథం 

చూస్తూవుంకె యీళశళ్లోకం కొంత టిప్పణీసహాతంగా కనపడింది. కాని 

దానివల్ల కూడా సంపిదాయార్హం గోచరించిందెకాదు. తుదకి వకపిల్ల 
వాండు-వేదాంతశిరోమణికి చదువుకుంటూ వున్నవాండూనాదగ్గరికి వస్తే 

అతల అన్వయించ మన్నాను. చక్క_6గా అన్వయించా (డు, యముడి ? 

“వడ గింజలోది కియ్యపుగింజగా తేలింది, ఆకాశాన్ని చర్మంలాగ 

యెప్పుడయితే యనుహష్యులు చుట్ట చుట్టంగలరో అప్పుడు శివుణ్ తెచును 
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కోకుండా దుఃఖ: యొక్క, ఆన 6€గా సంనారంయొక్కు నాశం కలుగు 

తుంది. అనగా, ఆకాశం చుట్టచుట్టడమూ ఆసంభవమే ; శివజ్ఞా నం 

వినాగా దుఃఖం తొల౧గడమూ అసంభవమే అని తాత్పర్యం. “మరువ 

దుశీనరేఘ జలం” అన్న రీతిని అన్వయించుకోవలసి వుంది. దినిలో నిజా 

నికి అంతగా గూఢమెన విషయమున్నూ లేదు, స్వయంకృషిచేత ఆరిం 
యు ళో 

చిన పాండిత్యాలవారికి యూలాటివి అక్కడక్కడ అడు తగులుతాయి. 

అందుచేత “గురుశుశూిషయావిద్యా” అన్నారు. ఆందుచేత్తే “గురువులేని 
అ 5౨ వి అడు స విద్య గుడ్తివిద్య” అనుకోవలసి వచ్చింది. అట్లని సర్వమూ వకు 

చెప్పడమూ, శిష్యుడు ఏినడమూ తటసిస్తుందా : ఆదల్లా వక్క. వదా 
0 హు (73 

నికి మాతంమే. తక్కిన విద్యలకో? యుకొంచెమో గురువు మాగ్గం చూపు 

తాడు; తక్కి.నదంతా శిష్యుని స్వపియోజకత్వానికి సంబంధించిందే. 

“శతశో కేన పండితః” అని యెందుకన్నారు ? కాళిదాసుగారి పూర్వో_త్తర 
మేథఘాలు రెండూ కల్పితే నూజుకశ్లోకాలకు కొంచం నుమారు వుంటాయు- 

దానివ్యాఖ్యానంలో యెన్నో సంపిదాయాలు వున్నాయి. ఆక్లోకాలనా (టికి 

వ్యాఖ్యానం చెపుతూనే పాఠంచపుతారు గుకువుము. అవి నూూ ర 

నంతో వరి సే వాండు వండితు. డవుతాండం౦కే, పర శో కాన్వయజ్లా నం 
గా ౧ డూ 

చాలావణకు కలుగుతుందన్న మాట. 

పోతరాజుగారు యీామాత౦ఏమూ చదవనివారు కారు. కాని చదివి 

కరాడా “సహజపాండిత్వ” బవిరుదాన్ని యెందుకు వేసుకున్నారనేది విచా 

ర్యం కాకపోదు. యింత మాతం చదివితే (శ్రీ పముద్భాగవతం అనునదించ 

డానికి కొఅకంబడదు. నాకు తోంచినమాటబు వా౨సాను. రుచి స్తై ఆంగిక 

దించండి ; లేదా, త్యజించండి. ఆయన పూర్వజన్మసంన్కాారం మ్. 

చిది. కనుక యింతమాకం90౦ చదివేటప్పటికే (శ్రీమద్భాగవతం పఠిద్ది 

మనే వూహ కలిగివుంటుంది. ఆపట్లాన్ని ఆ గ్రంధం సంపాదించడం 

, అవసరమయి వుంటుంది. 

అప్పుడు ఆచ్చులు లేవ. దానికోనం యెవరినో ఆశయి స్టే వా 

పరశేరేియస్సహనం వున్న యోగ్యులమితే రోజూ ఒకటో రెండో తాట 
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కులవంతున వారి సమీపంలోనే కూర్చుని రాసుకోవడానికి అన్నుగహించి 
యిచ్చేవారు. యో యివన్యశం వగయిరాలు నేను స్వయంగా నయితే 

నారోజుల్లో చూడలేమగాని మాముత్తాతగారి గంధాలు యెవరికేనా 

యివ్వవలసివ_స్తే మాతాతగారు యమాలాగే యిచ్చేవారని మా-తండి౨గారు 

చెప్ప6గా విన్నాను. ఆ ధనాన్ని యింత జాగ త్తగా మా తాత తండు౨లు 

వంశస్తులకోసం భదంపజి స్రెకూడా అందులో ముఖ్యగ9౦థం మాముత్తాత 

గారి కవిత్వం “యా మినీపూర్ణతిలకావిలాసం” చెకైక్కడం తటస్టించింది. 

“పుస్తకం వనితా విత్తం పరహస్తగతం గతమ్” అనేమాట ఆకాలంలో 
బాగా ఆమల్లో వుండేది. యిప్పుడు పుస్తకానికి ఆబాధ పూర్తిగా తొల. 

గింది. కాని విత్తానికి మాతం అప్పటికం కేకూడా యెక్కు_వ దురవస్థ 

తటస్టైంచి, “బుణస్య దానస్య న కించిదంత రం మృతస్య సు_ప్తస్య వ 

కించిదంతరమ్ు” అనేది పూర్ణంకం"కు యెక్కువ అమల్లోకి వచ్చింది. 

కాలపరిస్థితులని బట్టి యిట్టి అభియుకోక్తులు పుడతాయి. అవి మాజిన 

పిమ్మట ఆయా అభియుకో కులకు అర్థం అపారంగా కనపడుతుంది. 

మునుపు మనదేశంలోనూ, యితర దేశాల్లోనూ జమీందార్లువారి 

వారి తాహతు ననుసరించి చిన్నదో పెద్దదో కోట ఆంటూ కట్టుకౌనే 

వారు. యిటీవల బి)టిష పంభుత్వం వచ్చాక అనోన్యకల హాలు యుద్ద 
రూపంలో అమబుజరగడానికి వీలువేక,, కోర్టుల్లో మొదల “పెడుతూ 

వున్నారు. ఆందుచేక ఆ కోటల మరమ్మత్తుతో ఫనీ లేకపోయింది. 

పోనీ, వున్నదాన్నెనా నిలంబెట్టుకుందా మంచే సర్వాధికారంకల చక 

వర్తి అందుకు అంగీకారం యివ్వడమూలేదు. ఇది విషయాంతరం. 

హోతరాజాూగారు ఆలాకష్టించి భాగవతం వాిినుకోవడంలో అంతకం 

ముందు యేస్యల్పంగానో వున్న సంస్కృత శ్రోతాన్వయతజ్హానం పెచ్చు 

పెరిగి వుంటుంది. ఆలా పఎజచ్చు పెరిగినా యింకా సందేహాలు. యిం 

దాకా నేను చూపినమాదిరివి, వ్యాఖ్యానసహాయం వున్నా తీరనివి వుంకే 

ఆ వాసుకునేటప్పుడో, లేక అనువదించేబప్పుడో, “అయ్యా: యేమిటి 

యీస్థలంలో తాత్పర్యం +” అు అడిగి తెలుసుకొని వుంటారు; (లెదా 
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వుపాస్య దైవం వల్లనేనా ఆసందేహోలు నివర్తించివంటాయనుకోవాలి 
యిదంతా నీస్వకపోలకల్పితంగాని ఆలా జరగలేదంటారా ? అయితే... 

““విబుధజనులవలన విన్నంత కన్నంతి” అని పోతరాజుగారు కృత్యాదిని 

వా%సిన మాటకు తాత్పర్యం రూమో చెప్పండి ; 

యింతకూ ఫకితాధం యేమి టంటే * కవికిన్నీ యితరులకున్నూ 

విద్వాసంపాదనలో చాలా శేడా వుంటుంది. కవి “చూపితే పుచ్చుకు 
పోతాడు యితరవిద్యారులో, గురువుగారు “చింతచెట్టుకింద పిచికి సమ 
ర్లాడింది” అని పాఠం చెపితే దాన్ని జాగ9త్తగా వర్తించి వొప్పగించడ మే 

కాని, “పిచికేమిటి ? సమ ర్తాడడ మేమిటి ? అధవా ఆడిందే అనుకుందాం. 

అది యితరులకు గోచరిలచడం యేలాగ ఇ అనే విచారణ అంతగా తగ 

లదు. అందుడేతే “క. విద్యలలోపల నుత్తమ విద్య కవిత్వంబు అని 

యెత్తుకొని పూర్వలాక్షణికులు “అది తెలియుట లోకమెల్ల నరయుట 

కాదే *'” అని పరిసమా పి చేశారు. “వితానా ముత్తమ వితము” 
AIR ॥ RR 9) 

అన్నట్లుగా పె వాక్యాన్ని అర్లంచేనుకోకూడదు. కవికి యావత్తు 
శ అ యె డు యో 

సామగి౨న్నిి హృదయంలో లీనమై వుంటుంది. దాన్ని వెలువరించడానికి 

గురువులునూ్నూ, పీపంచకమున్నూ సహాయపడడ మనుకోవాలి. యిది 

నా అనుభవంలో సంగతి. 

నేను తిరపతిశాన్తికి కవితాగురువునన్నా, నాకు తిరపతికాస్ర్రి, 

వగయిరా సతీర్హ్యుల సాంగత్యం సాహిత్యంలో గురువయిం దన్నా 

అదంతా యీలాంటిదే. అందుకే అత(డు స్పష్టంగా నన్నుగూర్చి 

“తత్కృపం గవియయ్యు” అని వాగిసినా నేను ఆతని జీవితచరితంతె 
దాన్ని అన్యధాకరించి “అన్యోన్యం గురఠవో వివా అని వాయవలసి 

వచ్చింది. అతడు ఆలా వాగియడమే యుక్తం. నేను ఈలా వ్రాయడమే 

యుక్తం. నేను అంత యధార్ధంగా ఆహాంకారనిరాసార్థం పయత్నం చినా 

అందులో యింకా యేదో కృతిగిమం చేసినక్టే ఒక పూజ్యులు “మూ 6(6కవుమ్మడి 

మాట” ఒకటి వాసి వున్నారన్నది అందజున్నూూ మొ ఆీంగిం దే. అట్టి స్థితిలో 
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మాటదక్కాాలం జే యేలా దక్కుతుంది? అందుకే ““యేగతి రచియిం 

చిరేని సమకాలమువారలు మెచ్చ రేకదా?”" అన్నాడు అన్యాపదేశంగా విజ 
యవిలాసగ90థకర్త. అందులోనూ ఆత్మ వంచకులను గూర్చి మతే 
భయపడాలి. 

తిరుపతిశాస్తికీ నాకూ వుండేభేదం ఒక్క_ స్వయంకృషిలోనే. 
పుడూ_.“చింత కవులందు6 దపసుల చిత్తమందు” అని మొల్ల వాసిన 

ద్యపాదానికి వుడదాహారణంగా వుంటాను. ఆఅత౭డు నావలెకాక యెప్పుడో 
నీపడ్డప్సుడు రచన చేసినా చాలాకాలం స్నేహితులతోయితర కాలకేపంకో 

వెళ్ళించేవా(డు. అందుచేతనే నాకంటే అకని ఆరోగ్యం బాగా వుండేడి.* 
నా ఆరోగ్యం యెహపుడూ అంతంతగానే వుండేది. ఆరోగ్యంలో వున్నప్ప 
టికంకేు కూడా అనారోగ్యంతో వున్నప్పుడే నాకు విశేషించి రచన సాగ 

డం అనుభూతం. 

ష్ ab 

2, 

న 
లం 

మేమిద్దణమూ పట్టుదలకల వాళ్ళమే కాని, నాకు ఎవరేనా ఎక్కడే 

నా శబ్దతప్పో, అర్ధ్హతప్పో పడితే దానికి సమాధానం వ్రాసేదాంకా అన్నమూ 
పానమూ, నిదా గిదా యేమీ తోంచదు. యాబాధ అతనికి బేదు..యిస్ప 

టికికూడా నా కీ పీడ వదలే లేదు, శేష జీవితంలోకూడా వదులుతుందని 

తోచదు. అట్లని “పిడివాడాి నికి సిదపడను. చొప్పు తప్పంజకేనే పరాక9 
౯౧ (a 

మిసాను గాని తప్పు తప్పంకు వొప్పుకుంటాను. తప్పుకరాడా మాద్దాంత 

రంగా సాధినానుగాని, దానితత్వం యూలాటిద్ అని వెంటనే కాకపోయినా 

నిజం మణి కొన్నాళ్ళకేనా చెక్పేస్తాను. “*నా౭౬మూలం లిఖ్యతే కించిత్” 
ఆని వా?సిన సెద్దిభొట్లు గారి వాక్యం నాకు యొక్కువగా వా9ణసదం. 

ఆ “ మూలం ” కోసం యెంత వెచకాతో అంతా వెదకడం నాకు అల 

మాటు. యిప్పటి వారిలో నాలాగ పరిశ్రమ చే చేవారు మిక్కిలి తక్కువ 

గానే వుంటారో, అసలే వండరో ౭? ఆ విషయం నిర్హయించుకొనే భాతం 

వోకానిది గాని నాది కాదు. నేను వా9సుకోవడం మాతం. 

AE పాపం భవేదపిచ పుణ్య మహం యధార్హం 

వచ్మిశః మత్సమవయస్క్జజనేషు కో2_పి, 
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నా౭_తికమే న్మమ పరిళశ9మ మా_త్తపివ్యః 

కావ్యజ్ఞతావిషయ ఇత్యభితోఒ సె గర్వ౭” 

యాలా వాయడం, కాదు వా9సుకో వడం తప్పయినా వాఠళాను. 

మామాట సాక్షాత్తు సర్వజ్ఞులడన పర మెశ్వరు.డితో చెప్పేమాటగాని 

మనుష్యమాతులతో ర కాటు? నిన్న మొన్నవా9సిన “కమావషణి” 

గంంథంలోది. కంక “భల విద్యావిషయంలోనేనా నాకు యెంత 

వజుకూ వుంటాయంటే ఆవలివారు “లీగల్” చర్యలోకి దింపేవబకే. 

ఆలా దింపడానికి వుషక మించిన వు త్రరక్షణమందే ఆవలివారు యేవి 

యంగా ఈఉమాపణ చెప్పమం"కే ఆ విధింగా క్ష్షమాపణచెప్పి విరమింద 

డమే నాకృత్యం. లోలా చెప్పడం గురుత్వం వున్నవిషయంలోనే కాదు 

యితరవిషయంలోకూడా ఆంతే. యిది బొత్తిగా వోపికలేని హేతువు 

చేతనే అనుకో నక్క_ఆలేదు. వోపికవున్న రోజుళ్లోనేనా ఆవిషయం 

విద్యావిషయానికి ఆర్హమయిందని నాకు విశ్వాసం లేదు. యిది విష 
యా రతరం. 

చాలా పోదె వాియడంవల్ల ముఖ్యాంశం తేల్చుకోవడం కష్టమవు 
తుందేమో అని సంశయంగా వుంది. అందుచేత ముఖ్యమైన ఆంళాన్ని 
యిక్కడ మళ్శ్ళావా?నాను. తిరుపతిశానస్త్రిన్నీ. నేనున్నూ సమాన బుద్ధి 

మంతులం. వ్యాకరణంలో సమానంగా చదువుకున్నాము. సంస్కృత 

సాహిత్యం అతనిది యావత్తూ గురుశుకూషా సంపాదితం. నాది కొంత 

శుతూషోసంపాదిపమున్నూ, కొంత స్వయంకృషి సంవాదితమున్నూ, 

స్వయంకృషిసంపాదితంలో నాకు తిరుపతిళాన్త, మొద్భలెన తోడివిద్యార్థుల 

గొండ్లాటలు గురువులు, నేనతనికి కవిత్వరహస్యాదులకు నామ మాలి 

గురువును. నాకుసర్వదా కవిత్వమే వ్యాపారము. అతినికి దీనిలో నాఅంతటి 

వ్యసనం లేదు. ఆలాగే ఆతని కర్యా_డా వ్యసనం వుంే మాగంథాలు 

యింకౌ చాలా సంపుటాలు పెరిగేవి. ఆయి ముఖ్యాంశాలు చదువరుల 

కొఅకున్నూ, భావివిమర్శకుల కొజుకున్నూ వాయడం తప్పదని వా9శాను. 
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అఆ యో సందర్భాలు మాగ9ంథాలు పరిశీ లకతాదృష్టితో చదెిపిన 

వారికి విధిగా గోచడించేవే అయినా నేను (వాయడం పునరుక్రిపాంయం. 

లోకం యేమనుకుంచేయేం గాని, అతనిశ క్తి నాకూ నాశ క్రి 

అతనికి యంతా నచ్చకపోతే మామె(।తి అంత నిరంతరాయంగా నాం 

దుగదా. నేనా, గర్విమ్లల్ణి. అతడా, ఆవిషయంలో నావృద్దపుపితా 

మహుడు. యిట్టి మాకు విద్యావిషయంలో కలవడ మంపే, అన్నో 
న్యాన్ని బంధించే హిబలకారకకాలు యెన్నేనా వుండితీరాలి. అతని పద్యాల 

వల్ల నన్ను అతను ప్రేమించడానికి, తగ్గహేతువులు యిదివణకే చదు 
వర్లు గుజితించి వుంటారు. నావాట్లవళ్షా అతళ్ష నేను పెమించడానికి 
తగ్గగుణాలు- అతనికి సంబంధించినవి. గుజితించే వుంటారు. అయినా 

దిజ్మాతం రెండింటికీ ఆధారాలు యింకా చూప్పుతాను. 

“ఒరులు నచ్చని నాదుగరువంబు సడలింప6 జాలె నెవ్వని మనీ 

షాోబలంబు” యోసీసచరణం యెంత ఆంతరంగకుద్దితో వాిసిందో చదు 

వరులు గమనించవలసి వుంటుంది. అతని బుద్ది చాకచక్యము యెంతటిది 

కాకపోతే అతని మరణానికి సంబంధించిన సానుభూతిసభలో నైనా సరే 

నేను ఇంతగా పొగడడం తటస్టించదు. గురువుగారు అతణ్ని మెచ్చు 

కానెవారని మొట్టమొదట యొత్తుకొన్న “గురుడు (బహ్మయకశాత్రి 

కొనియాడు నెవని. గర్నాట సీతారాముసాటిం. జేసి” అనే సిసచరణానికి 

యొందతజికో సం్య్రపదాయార్థం తెలియదు. యూకర్నాట సేతారామళాస్తులుగారు 

యూ లోకానికే కాక మూ.ండుతలోకాలకీ సరిపడ్డ మహో తార్కికులు. 

యిట్టివారితో తిరువతిళాస్తికి గురువుగారు పోలిక చెప్పడ మంపే సామా 

న్యంకాదు. ఆసితారామళాస్తుంలుగారి వాదమంయే అందణూ “యిది బంగారంి 

అంకు “కాదు, మన్ను” అనిస్ని, మట్టిఅం"టే “కాదు బంగారమే అనిన్నీ 

సమర్థించేది. అట్టివాదం (ప్రమాణప్రమితమా, కాదా అనే ప్రశ్న వేజు. 
యిక్కడ పాండిత్య పితిభనే విమర్శకులు గమనించాలి. కర్తుమకరు 
చున్యధాకర్వుం సమక్షు” అంకే అట్టివారికే చెల్లుతుంది. “మయం జల్బతి కల్చ 

నారినాథే రఘునాథే మనుతాం తదన్యథై వొ అనేది తర్క-శాస్తజ్ఞుల (ప్రతిజ్ఞా 
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వాక్యమే. కాళీ కాశీఅంతా యేకీభవించినా సీతారామశాస్తు)లుగారి వాదాన్ని 

భంగించకేక పోయినారని మా గురువులు నెలవిచ్చేవారు. నేనై తే కాశీ వెళ్ళి 

నప్పుడు సదరు శాస్తులుగారిని సనందర్శించానేకాని, వారిసామర్ద్యం తెలు 

నుకోతగ్గంత మల విశేషం అప్పటికే కాదు యిప్పటికి నాకు లేకపోవడం 

చేత ఆ యా విశేషాలు తపిసీలుగా వా్గయ(జాలను. 

ఆట్రి మహావ్య_క్తితో తిరవతిశాస్రిని గురువుగారు పోల్చి మాట్లాడ 

డంకన్న జన్మకు యింకొక అదృష్టం వుంటుందా ? అంతటివా౭డు కనకనే 

నేను అతల్జి ఆమోదించానని వేణి వ్రాయనక్కఅలెదు. తి. శా. వాదం 

పిమాణ పిమితమా, కాదా అనేశంక యిక్కడ చేయకూడదు. వొక 
అప్పరత్ర్రీని, లేదా భూలోకన్తీనే అనుకుందాం... 

క. ““ ఈలలన వేలువున్ జవ 

రాలో ? యచ్చరయొ ? కిన్నరవధూమణియో 

వ్యాశాంగనయో ? కా కీ 

భూలోక త్త్రీల కిట్టిపొంకము కలదే?” 

అని వకకవి వర్షించాండు. యిక్కడ అందాన్నే చూచుకోవాలి 

గాని, ఆపహాదయం యధార్హంగా వుంటుందా, వుండదా అని విచారిం 

చడం, దుర్యోధనుడి కిరిటంమ్6ద వుండే రత్నాలు డు బ్రపోయటట్టు 

అర్హునుండు బాణాలతో కొట్టాడం కే అప్పుడు ఆరత్నాలు యెవరు యేజు 

తున్నారని అడిగే పంశ్చ్నావంటిది. 

అతనిబుద్ది పాదరసంవంటిది. అడి దేనిలో పడితే దానితో పని 

చేసేది అనేదే మనకు కావలసింది. నేనీమాబ అభిమానంచేత (వాశానని 

అనుకోవడానికి అవకాశంలేదు. యా మాట మాగురువుగారిది గాని 

నాది కాదుగదా £ _పెంగా స్వశాఖీయుళజ్ఞి నేనుండయా అన్యశా ఫీ యుణ్ణి 

ఆలా పొగడడానికి ఆసూయపడవలసిండి. అట్టిస్టితిలో1వారి వాక్యాన్ని 

నేను అనువదించడంతో నాఅంతరంగాభిపాాయం విస్పష్ట్రమే కనక 

విస్తరించేది లేదు. నాయందుకూడా ఆతనికి యొఎతోగాఢమైన గొరవం 
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దుండేది. దాని ఫలితాన్ని పాం చే ఆదృష్ట్టం నాకు పట్టలే దనికూడా నేను 

ఆ సానుభూతిసభలోనే ఒక పద్యంలో సూచించాను. 

"మ. మృతులంగూరిచి యేడ్చువద్యములు నేనేనాండు6 జెప్బ్పన్ మహో 

మతి ! యో తిర్పతిసత్క_వీ : (త్రిజగతీ మాన్యాత్మ విక్టోరియా 

సతి మున్నామృతు లెల్ల సీకతననే స్వద్లం బధిష్టించి రే 

నతిపాపాత్ముండ నాకు నీకతన లేవాలాటిసౌభాగ్యముల్.” 

నన్నుగూర్చి అతడే సానుభూతిసభలో విచారాన్ని వెలిపుచ్చు 

వలసివ_సే యేవిధంగా వెలిపువ్చేవాండో యిప్పు డేలా తెలుస్తుంది ? 
ఆభాగ్యం నాకు పట్టింది కాదని నేను విచారించడం అయు క్షం కాదుకదా : 
అయితే ఆ విషయం మాతం కొంత సూచించడం మాతం జరిగింది. 

అట్టిదాన్ని శక దాన్ని వుదాహరినాను. 

డ్. చుక్కలు రాలలేదు రవిసోముల పోకడ మాజలేదు న 

లైక్కుూలు కూలలేదు జలధిజ్యలనం బుబుకంగలేదు నేం 

డక్క_ట 1 రామకృష్ణకవు లర్భకు లేగతిల జేయనేదర్తు రా 
ధిక్కుుతేభై రి వెంకటనసుదీకవిమౌళికి శృంగభంగమున్ 2° 

యిత్యాది వద్యములవల్ల అతడే నన్ను. గూర్చి - పిసంగించ 

వలసివ_స్టే యెలా (పసంగించేవా (డో విస్పష్ట మవుతూవుంది. అయితే 

టె నం ఆఅన్యధాకరించాడు. 

మామాసంబంధం యొట్టిదో నేను వివరించలేను. కాని యిప్పటికీ 

కూడా మ మిద్దజిమూ కలిసి సభలు చేస్తూనే వుంటాము. అతడు గతించి 

16 యేండ్లు కాబోలును అయింది. ఆయినా మా సాహచర్యం తప్పనేలేదు. 

జీవితకాలంలో నేనంటే అతనికి ఆంతరంగికంగా కొంత భయమూ, భక్తీ 
కూడా వుండేవి. చుకేమో “త్వంళుంఠా త్వంశుంఠా"గానే మాట్లాడేవా(డు. 

యిప్పటి స్వప్నావధానాలల్లో కాడా అచ్చంగా ఆలాగే పిసంగం జరుగు 

తుంది. యీవ్యాసం [వాయడాని కారంభించాక అప్పుడే ఒక సభ జరిగింది. 
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అతస్క యివ్వటికీ నామ్౭ద చైమవున్న దన్నందుకు యిప్పటిక్ సుమారు 

పదియేళ్ళనా(డు జరిగిన ఒకగాధ వుదాహరిసాను. 

అతనికి వురుషనంతానమే కాని be సంతానం తేదు. ““ఒరేయ ? 

నేను కట్నం కానుకా పెట్టేను కాబోలును నాకు భగవంతుడు స్ర్తీ 
సంతానాన్ని యిచ్చాడు కాళి డనీ చమత్కారంగా నాతో అనేవా(డు. 

“జన్మించి అంతరించినవాళ్ళు కూడా కొందు మగవా శృేరా” 

ఆనేవా(డు. అప్పటికింకా నాకును స్తీ సంతతి లేదు కాని, “లేకపోతే వక 

సిల్లనిపుచ్చుకోరా” అని అనేవాళ్లే. మాకు శాఖా భేదంవున్నా శాస్త్ర విరుద్దం 
గాని యితర శాఖా బాంధవ్యం ఆఅంగికారమ. యేకులంతో పడికే ఆకు 

లంతో చుట్టజీకం చేయడానికి తగ్గంత జ్ఞానం అతనికింగాని, నాకుంగాని 

4 

వయి6(గా 

కలగలేదు బాహ్మాలలో బా హ్మాల కేంచి కు. 7? అందుచేతే నాకు. 

సంతానంలేనిరోజుల్లో నేను పెంచుకోవలసివ _స్పే అతని పిల్లవాణ్త్ పుచ్చు, 

కుని మాశాఖపిల్లని పెళ్ళి చేయాలనుకొనవాజ్ఞి. దీనికి మా తిరపతిశాశ్త్రి 

శిష్యుడున్నూ, మా గురువుగారి స్యాలకు(డున్నూ, నా భార్యా మేనమామా 
కూ(తురిభ_రయున్నూ ఆయిన రామఘమవభల్లు విశ్వానాధళాస్త్రు తనకుకూ6తురు 

కలిగితే సరేసరి, ఆలా కలిక్కపోతే పెంచుకెనేనాసనే పిల్లనిస్తాననే 
వాయ. తుదకి యివేవీ జరగలేదు కాని మా మా అనుబంధం యేలా 

టిదో అంతా యొజింగిందే అయినా యెజంగనివాళ్ళు తెలుసుకోవ డానికి 

సరే, తి. శాశ్రీగారికి స్రీ సంతతి లేదన్నది పిస్తుతం. ఆకారణం 
చేత అన్న సుంచరరామశాస్రీ కూ(తుళ్ళలో మూండోదాన్ని తాను కన్యా 

దానం చేసుకుంటా నని ఆనడమున్నూ, అందుకు అన్న వగయిరాలు 

ఆమోదించడమున్నూ జరిగింది. కాని ఆ పిల్లకు వివాహాప్ప యీడువచ్చే 

దాకా తి. శా. జీవించడం తటస్టించలేచు. ఆ కోరిక తీరకుండానే ఆతడు 

స్వర్షతు( డైనాండు కాని యింకో శిష్యునిబాపతు ఆడపిల్లని దగ్గజిదీసి 

పెళ్ళి సేరంటాలుమాతిం చేశాడు. చేసినా ఆత్మలో యీ కోరిక నిలిచే 

వుండడంచేత కాంటోలును, యేపిల్లని తాను కన్యాదానం చేయాలని ఆను 
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కున్నా6డో ఆపిల్ల పెళ్ళిసమయానికి తిరపతిళశాన్తి అఆత్మవచ్చి ఆ పిల్లని 

ఆవేశించింది. పిశాచమైనా. డనుకుందామా_అంతకు మునుపుకాని, 
యిటివలంగాని మళ్ళా యెప్పుడూ యొవరికీ కనపడ్తట్టుగాని. పీడించి 

నట్టుగాని లేదు. ఆ సమయానికి యింకా నేను ఆ పెళ్ళిజకుగుతూవున్న 

“వుండి ”” అనే గాామానికి వెళ్ళలేదు. నా భార్యా, పిల్లలూ మాతం 

వెళ్ళివున్నారు. పూర్వకాలంలో యేవిధంగా మాట్లాడెవాండో ఆలా గే 

నాభార్యతోటి ఆ పెళ్ళికూ(తురిద్వారాగానే మాట్లాడినట్టు తరవాత నాభార్యే 
C౧ వ్ 

నాకు చెప్పింది వెం. శాస్త్రనికూడా చూచివెడతానని అన్నట్టు న్నూ. అత 

““డీరాతికిం గాని రాడు, వచ్చేదాకా నీ ఆవేశం వుంకే శుభకార్యం 
అడ్డడ మేకాక మనిషి నలిగిపోవడం తటస్టిస్తుందని అన్నగారు వగయిరాలు 
కోరినమీ దట తావన్యా(తంతో ఆ ఆవేశం తగినట్టున్నూ చెప్పంగావిన్నాను. 

| mm ఆఏ మాలు 

కాని నేను వెళ్ళి చూచేటప్పటికికూడా యింకా ఆ సపెళ్ళికూంతురు తేజణుకు 
న్నట్టు కనిపించలేదు. ఆవేశపుమాటలలోకూడా నాపిసక్తి కొంత వచ్చి 
నట్టు తి. శాస్ర అన్నగారు వగయిరాలవల్ల విన్నట్టయి తే కొంచెం జ్ఞాపకం 

వుందిగాని ఆ మాటలు తవిసీలుగా జ్ఞాపకంలేక వాగాయలేదు. బహుశ 8 

అప్పుడు తిరపతిళాన్త పెద్దకొడుకు వెంకటావధానికూడా దగ్గిఖివుండి 

చూచినకే విన్నట్లు జ్ఞాపకం. నే. వెళ్ళినతరవాత యేవేనా కొన్నిమాటలు 
ర భు కః 

మాడిటాంచి చూదామనిన్ని, తదా్యరాగా చిరకాలానికి మళ్ళా పా9ణ న్నే 
౧౫ ళా 

హితుణి కలుసుకొని మాట్లాడినట్లు సంతుష్టి కలుగుతుందనిన్నీ పియత్నించి 
౬౯9 గం వుం ఆ 

చూచానుగాని, నేనంకే భయపడి మౌనం తాల్చినట్టు నాకే కాక అతని 

బంధువులందతికిన్నీ తోచింది. 

ఆత్మ నిత్యమనిన్నీ, దేహం నశించినంతలో అది నశళించేడి 
కాదనిన్నీ మన విజ్ఞానులందలూ చెవి నిబ్లుగట్టుకొని పోరడానికి యీ 
లాటి విషయాలెన్నో అనుభవించి వుండడమే కారణమనుకుంటాను- 

యిీలాటి పిబలాధారాలెన్నోవున్నా, నేటి సంస్క ర్రలు పెడతోవలే పడ 

తారు. మహాభారతయుద్దంలో మృతులైన దుర్యోధనాదులనేమి, అభి 
మన్యాదులనేమి వేదవ్యాసులు వారివారి సన్నిహాతబంధుజాలానికి చూపి 
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నట్టు మహాభారతంలో స్పష్టంగా వుంది. ఆభారతం సంచమవేద మని 

మనవిజ్ఞానులందబున్నూ శిరసావహించినప్పటికీ యీాకొలానికి అది 

కునికిమాలిన చెత్తకిందకూడా మాజఅడంలేదు. వర్షా శరమాచారాలకు సం 

బంధించిన ధర్మాలన్నో అందులో లోకో పకారార్హంగా యేదో పిస క్తి 

కల్పించి ఆమహార్షి వాకుిచ్చి పున్నా(డు. తక్కి_నదంతా ఆలా వుండగా 

ఆందులో వున్న భగవదీతనేనా యిప్పటివారు పూంర్తిగా పాటిస్తారేమో 
అంక, అదిన్ని కనవడదు. అందుతో “స్వధర్మే నిధనం (శ్రేయః పర 

ధరోభయావహాః” అన్న వాక్యానికి వ్యతిరేకించే సంస్కాారాలకే యిప్పటి 

వారు సర్వతా? మవాంధాన్యం యివ్యాడంవల్ల పె సంగతి ఏస్పస్ట్రమవుతూ 

ఆట అష ఆపై చెప్పేదేమిటి క మునుపు యేవేవి ఆకారాలతో ఊచి 

యిప్పుడు చేస్తే యెంతో గొప్పు, యుఠలతో గౌరన లః 

ఓహో : మొదలెట్టిన విషయం మళ్ళా విషయాంతరంలోకి దూకు 
తున్నట్టుంచదే 1 తి. ళా, స్వర్షస్టుండైనా నాకున్నూ అతినికిన్నీ వున్నసం 

బంధం వఏిడిపోచేదనేది ప౦సుతం, అధమనుం నెలకొక మాకేనా మెమిద్ద 

అమూ కలుసుకుంటూనే వుంటాము. ఆయీ స్వపస్నగాథలు వాయవలసి 

వస్త గంధం చాలా 'పెరుంగుతుంది. 

శరీరాలు పృధక్కుగా వుండడంచేత శారీరకధర్మాలు మాకువేయి 

గావలసివచ్చింది గాని మానసికపివృ త్తి కవితావిషయంలో మాయిద్దజిదీ 
ఒకటిగానే వుండేది. కపితారచనకంటె అన్యవిషయాలలోనో ? మన 

సులు కలవడమూవుంది. కలవకపోవడమూ వుంది. ఒకటి దీనికి వుదాహ 

రిస్తాను. నేను చప్పట్లపర్వానికి పూర్వం కాకరపర్తి వెళ్ళి వద్దాం రమ్మ 

న్నాను. అక్కడ అల్లరి జరుగుతుంది, వద్దని అత6డన్నా6ండు. ఆలా జర 

గడం ముందుగాథకు మనకు మణీ మంచిది కనక వెళ్ళితీరాలన్నాను 

నేను. అయితే నీకర్మం సివొక్క._ (డవే వెళ్ళు, నేను రానన్నాడు. నేను 

చేసే ఆలోచన దూరాలోచనో, ఆతడు చేసేదే దూరాలోచనో చదువరులే 

పరిశ్లీలించుకోండి. చదరంగంలో యెత్తులు మాడిదిగా యిల్లాటివిషయా 

లల్లో నా ఆలోచన పినరిన్తుంది. అతనిది పేకొటవె ఖరిగా నడుస్తుంది. 
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“అడుసుతొక్కు నేల? కాలు కడుగనేల 2” అని ఆతనితాత్సర్యం. “తొక్కి తే 

ములింగిపోయిం దేమిటి? పిమ్మట బాగా పాదపికొళన చేనుకుంకే, 

కొత్తది పాతడికూడా మాలిన్య మంతా పోయి నిష్కళంక మవుతుం” 

దంటాను నేను. యింకోటికూడా వుదాహరినాను. కొప్పరపువారికీ మాకూ, 

యేలాగయితేనేం కలహ మారంభ మయిం దనుకోండి. అందులోకి 

మనం స్వయంగానే వెళ్ళాలి గాని మనశిమ్యలను (ప్రవేశించడానికి అంగీక 
రించకూడ దని నావాదం. ఆలా కాదు, శిమ్యులచేతనే వోడించే పయ 
త్నం మంచిదని అతనీవాదం. నా వుద్దేశ మేమిటంటే సోదరకవులు చాలా 

కాలాన్నుంచి గంటకు వందలలెక్క_ని చెపుతూ వున్నారాయె. మన 

శిష్యులు కొత్తగా మొదలు పెట్టి ఆ భారాన్ని నిర్వహించ6గలరో, లేదో 

మన కీపరాధీనవ్యాపార మెందుకని నాతాత్సర్యం. శిష్యులు వోడినా మనం 
వోడినన్సై అనిపించుకోవలసి వస్తుందికడా : అందుచేత ఆతోవ మంచిది. 

కాదని నావాదం. యాీాలా నేను చెప్పినా వాడికి తోంచిన్హై చేశాండు. 

చివరికి. శివరామశాస్త్రి చేతా చౌదరిగారి చేతా “ోఛాలెంజి” పద్యాలు 
నాతో చెప్పకుండానే తాను బాసటగా వుండి నడిపించాండు. 

యిప్పటివారి కొ_త్తపోకళ్ళు కొన్ని అతనికి యిష్టం, నాకు యేం, 
కర్మ మో, వాట్రయందు యిష్టం వుండేదికాదు. దీనికి వకటి వుదాహరిః 

సాను, ఎవరితోటో విద్యావివాదం తటస్థించిందనుకోండి ; ఫలానా తేదీని 

యిన్ని గంటల యిన్ని నిమివాలకు ఆ వివాద జదిగేసభకు రావాలని 

యేర్పజచుకొన్నా మనుకోండి. మేము ముందుగానే వెళ్ళి సభలో కూర్చు 

స్నామనుకోండి. పంతివాదులు అనుకొన్నట యిముకు రానేచేదనునకోండి- 

ఆపట్లాన్ని ఆవలివారు వోడిపోయినళశ్తే. యింక మనం యిక్కడ వుండ 
లం se) 

నక్క. అళ దు. జచోయి యూలా హృతికల్లో (పకటిద్లా మనేవాలళడు, యాూలాటి 
లా య 

మ ద్యావి జయా లూ, కోర్టుద్వారాగా సంపాదించే రుదార్జకిజణ యా లూ, బాకీ 

తీర్మానాలూ యివి యశ;౪౭కాములు అంగీకరించత గ్గ వేనా ? నోటుకు సహా 

కాలదోషం పడితే ఘరానామనుష్యులు దాన్ని గణించక మళ్ళీ తిరగరాసి 
యిమడమో, సొమ్మే యిచ్చి లేదనిపించుకోవడమో చేసారు. చేయలే 
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అనుకోండి. ఆఅంతమాతంచేత బుణంతీర్చినట్టు లోకం పిశ్వసిస్తుండా శె 

అని దానికి నేను సుతరామూ వాప్పుకొనేవాణ్ణికాను. 

అతండు నాకన్న చాలా విషయాలలో ఛాందసు(డుగానే వుండే 

వాడు గాసి  యాలాటి విషయాలు కొన్నిటిలో లౌకిక మర్యాదలకు 

తోంబడేవాండు. నాకు యూలాటి విషయాలకేమి, వెషభాషలకేమీ ఛాంద 

సుల ఆచారాలే యిష్టం. వాడికి యింగ్రిషు చదువంకే కొంత యిష్టం. 

అందుచేతే చిరంజీవులకందతికీ దాన్నే చెప్పించాడు. నాకో, వమనపూర్వప్య 

చదువే చాలా యిష్టం. ఆందుచేతే పె జణననమ్మందును సా కొసంగు 

మెటులో సంగీతసాహిత్యముల్”" అని సంతానం కలక్క పూర్వం 

చెప్పిన  కామేశ్వరిలోనున్నూ, కలిగిన తర్వాత చెప్పిన ఆరోగ్య 
కామేశ్వరిలో, 

మ. “కలిగెన్ లేదనుకొన్న సంతతియు భాగ్యం బబ్బె నానందని 

సులమయ్యొన్ జని షష్టపూ_ర్పియును నాకున్ దాపు గావచ్చెనో 
లవలితాంబా $ యిక మకన్ ర ఇఅది వాలాయంబు మద్విద్యల 

ర్మిలి మత్పుుతులయందమర్చుటయె సుమ్మీ తల్లి కామేశ్వరీ £” 

అనిన్ని వాిసివుండడ మే కాకుండా, మా రెండో చిరంజీవి యేమా 

తమో కవిత్వం చెప్పడమే కాకుండా హైదరాబాదాలో అవధానం చేసి 

నట్టు యేకలవ్యశిష్యులు వాగియడానికి వుబ్బి తబ్చిచ్రై షష్టిపూంర్తికి దరి 
మిలాను “ఇటీవలిచర్య” అని వా్రసుకుంటూవున్న నా జీవితచరితంలో 

ఒకపద్యం నా అభిపా9యాన్ని తెలిపేదాన్నిి, 

““క. నాకొమరుం డేమాతి 
మ్మో కవియె నా కొసంగు మోదమ్మును శ్రీ 
అశ లారి అలో 99 

హైకోర్టు ఛీపుజడ్డి 
యెకూడ నొసంగనేరం డనుకొంచు మదిన్.” 

ఆనే మాటలతో వాిసివున్నాను. యిప్పుడు యొన్ని పరీక్షలు 
ప్యాసైనా వుద్యోగథాగ్యం లేకపోవడ మనేడి యెందతో బా9హ్మ లకు 
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చుచారకరమైనా నాకు సంతోషకఠమే అయింది. ఆలాగే కాకపోతే 

నాబంధువు లందణూ నన్ను “కొడుకులకు యింగ్నీషు చెప్పించాడు 

కాడు యీోచేదస్తూుడు అంటూ గాఢంగా దూషించడానికి అవకాశం 

యిచ్చెది, నేను జవాబు చెప్పలేక చిక్కుపడవలసి వచ్చేది. యిప్పుడు 

"అవ్వా గుజ్ఞ్రమూ ఒకమే” కావడంచేత నాకు ఆ చిక్కు తప్పిందని 
సంతోషిస్తూ వుంటాను. 

నే నయితే కరి్యిష్టినిగాను గాని వేదో_క్తకర్మకలాపాన్ని ఆచరించే 
వారిని చూ స్తే నాకు చాలా ఆనందం. అంతేకాదు _. “నక్షిథ లస నిథనం 

శ్రేయః” అనే భగవద్షీతావాక్యమందు నాకు యెక్కు_వ విశ్వాసం. దీనికి 
వ్యతిరేకించి చేసే సంస్కారాలు నాకు గిట్టవు. అందుచేత పిసక్తాను 

చ9స_క్తంగా నా అభిప్రాయాలు పిస్తుతలోకం పాటించదని పూర్తిగా 

యెజింగుండీకకూడా వాిస్తూవుంటాను. ఆ వాికవల్ల జరిగేపని గడ్డిపణ 
కంతకూడా లేకపోయినా యొందతో ఖండనమండనాలకి వుపక9మి స్తూ 

వుంటాదు. కొందు గాఢంగా దూషిసారు కూడాను. ఆలా దూషించి 

అంత తోకూడా తృ పికలగక కొందు యింకా యేదో “వక వంథా 8” 

లోకి దిగి వంచించాలని పియత్నిసారు- నేను వాసిన వాక్యాలను 

యింట్లో కూర్చుని సమర్షించమం కే సమర్దిస్తాను కాని పడకకుర్చీవదిలి 

యెక్క_డికీ వచ్చి వకిమార్షాలకు తగ్గ వకిమార్గాలు తొక్కి. సమర్ధించే 

వోపిక నాకు అంతరించి అప్పుడే నాలుగై దేళ్ళు కావచ్చింది. వోపిక 
వున్నప్పటికీ ధర్మాధర్మనిర్హయానికి గాని, యుక్తాయు_క్తనిర్హయానికికాని 

ఆలాటి 'ెవకగాః పంథాఃి” పికరకణాలు కార్యకారులు కావని నానిశ్చితాభి 

పాగయమని లోకానికి తెల్బుతూ పిక్ళతం వుపక్ళమిస్తూవున్నాను. 

మావాడికి పట్న్నవాసం కో వుండడం యిష్టం. నాకు పలైటూరి 

చివాసం యిష్టం. అతడు స్వగృహం లేకుండాకూడా కాకినాడలోనే యిటేీ 

వల (శ్రీ పోలవరపు జమీండారుగారి నిర్యాణానంతరంకూడా నివసిం 
చడం పె కారణంచేతే అని చెప్పనక్క_అిలేదు. పయిగా నన్ననవాడు 

కదా “నేను నెల 1కి రు.!0 లో, లేక 8 రూపాయలతో అధైతో కాకి 
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నాడలో తక్కువ వ్యయంతో కాలక్షేపం చేస్తున్నాను. వేయిరూపాయీల 

మీద వచ్చే వడ్డికన్న నా అధైెకు ఆవసరం లేదు. నీవేమో సుమారు 

అయిదాజు వేలు ఖర్చుపెట్టి గోడిరాళ్ళదిబ్బ కడియంలో యిల్లంటూ 

కట్రావు. నీకన్న మూర్లు(డంటూ నాకు కనేపడి” డనేవా6ండు. అయితే. 

అతనివూహ యింటికి “పెట్టిన ఆయిదాజు వేలూ వడ్డీకి 'వేసుకుంజకు లాభ 

కారిగా వుండే దనేకాని మతోటి కాదు. నిజంగా ఆలాగే చేసుకొని పుండే 

టట్టయితే యిప్పటి కొ త్తరూలుపకారం “ఉభయ తో భ౨పష్టత్వం”" సంధ 

వించేది. కాని అప్పటికి యూలాటి మహోపద9ఏవం వస్తుందని అతండు 
తేలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కనక నాకంశు అతని ఆలోచన 

సర్వ భా పీిశంససనీయమే ఆని వొప్పుకోక తప్పదు. 

యేవిద్యార్థేనా చదువుకోవడానికి వస్తే తెలివికలవా6ండా, కా౭డా 

అనే వివేచనతో పవిలేకుండా చెప్పడానికి మొదలుపెట్టడమే నాపికృతి. 
ఆతనిదో ? దీనికి అంగీకరించేది కాదు. అందాలూ తనంతటి బుద్దిమం 

తులుగానే వుంచే తనదగ్గిణ్కి శుశూష కెందుకు వస్తారని అతనికి 

తగమేదే కాదనుకుంటాను. సరే! తనకి నచ్చిన విద్యార్దు లెక్క_డ తట 
స్థిస్తారు ? అందుచేత యెవ(డికోకాని తాను చెప్పడమంటూ వుండేదే 
కాదు. పయిగా నాదగ్గిఖ చదువుకొనేవాళ్ళనూ, నన్నూ వెక్కి_రించడం 

కూడా వుండేది. వెక్కి_రించడం అంకే వట్టిమాటలతో మాత9మేకాదు. 

పద్యాలతో మే ః 

మ. “గురువై శిమ్యలం జేర దీయునెడ6 దక్కుంజయ్వు లెట్లు న్నంద 

త్పరబుద్దిం దిలకెంప6గా వలయు ోజెప్పందగ్గవా(డౌనొ ? కా 

దొ? రహస్యంబులు, తెల్వియున్ గలదో?లేదో?” యంచునావేంకే 

శ్వారశాద్దూల మమాయికం బెజుంగ దీచర్చాపికారమ్ములన్.”” 

యీ మత్తేభం వుపన్యసించే వుపన్వాసంలో వున్న శార్దూలం నేనే 
అని వేజే చెప్పనక్కఅలేదుకదా : తిరుపతి వంక ేశ్వారుండి తో అభ 

దాధ్యవసాయం చేస్తూ దాని వెనకాల, వుటంకించిన వేంకకుశ్వరపసదమే 
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వ్యాఖ్యానం చేస్తూవుంది. పయిగా నన్ను వా(డు “అమాయికులి” డని 
కూడా అన.కొనేవాండన్న దికూడా దీనివల్ల తేలుతూవుంది. బందరు 

ఎపాస్కూటలు. హెడ్యాస్టరుగారు కూడా నన్ను వెట్టివాళ్ళల్లోనే జమకశ్తు 
తూరు. యా అమాయికత్వమూ, వెట్టివాలకంగావుండడమూ ““స్వరాజ్యం 

నాజన్మహ'"'క్కని (శ్రీయుతులు తల కుగారు చెప్పినట్టు మాకు వంశవరం 

శురాహాక్కు__ గా మా బంధువులు చెప్పుకుంటారు. కనక నను సిన్నిగూర్చి 

మావా(డితో యేమాతంమూ చర్చ పడలేదు. కాని నా అమాయికత్వం 
మాయ తెలియని అమాయికత్యం కాదనిన్నీ, అది తెలిసికూడా పరలోక 
శేతిచేత దాన్ని యొన్న.6డున్నూూ వినియోగించేవాణ్ని కాననిస్నీ జిజ్ఞాసను 

వులు తెలుసుకో (గోరుతాను. యీ ఆన్యాపదేశసందడ్భంలోనే నన్ను. 
భగూర్చి యింకోపద్యంకూడా 1వాళా (డు. 

మ. “ఒడ లెల్లం బలుచార లుండుటయు వాలోపాంతమం దూనిముం 
దడుగుల్ మోవంగ6 గూరుచుంటయును మున్నాచిహ్నూముల్ కంటగ 

న్పడురంగున్ దిలకించి మీసములచందమ్మున్ కృతో కత్రి 

టి(డిపిల్లిన్ దనశాఖలోని దనుచున్ జేమించె శార్లూబమున్.ె 

యీ రెండుపద్యాలూ నన్ను “*యడైవా చేసేవే అయినా యెంత 
మౌఢంగా వున్నాయో, యెన్ని విడివిడిపదాలతో కూర్చుంబడివన్నాయో. 
యెంత గమకంగా వున్నాయో చదువరులు తెలునుకొందురు గాక. యీ 

భద్యచమత్శతి 'తెలపడానికే పిస_క్తిలేని పన_క్తి కల్పించి యీ 

ఘట్టంలో వుదాహరించాను. అత్యడని అతండెకాదు వేతాొకరేనా యూలాటి 

కద్యాల తో నన్ను తిట్టి నా నను సంతోషిస్తాను. ఇది నా పకృతి. యో 

భద్యం నేను బందరు భై రవపిస్సుకు వు తరాన్నివున్న చవిటి అరుగు 
మీంద బొ_కత్తినకాళ్ళు వూంతగా కూర్చుని యేదో తదేకదిక్షతో పూవులు 
చిద్దు కొనేదృశ్యాన్ని చిత్రిన్తూవుంది కాని “వంటియందు చారలుండడం” 
యెందుకు చెప్పాడో యిప్పుడు గోచరించిందికాదు. వెనకేనా వాక్ నను 

ఆడి గి తెలుసుకున్న ట్టున్నూ లేదు. లేక తెలుసుకునే మజిచిపోయానో ? 

“అజీవత:ః కవే; (పప్టవ్యమ్” కదాః బహాళః అతనివురేశంలో యో“చారలుి 
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విభూతిరేఖలై వుంటా యను కుంటాను. “యచదవా” కవి కం చెప్పుడాని 

కేమి, వీరరనకవిత్వానికేమి, తగాయిదాలు తెచ్చే కవిత్వం చెప్పడానికేమి 
అతడు మంచి మొన౭గాడు. 

(శ్రీ ఆత్మకూరి రాజావాఠి మేనల్లుడుగారు ోతిరివపు.......... తమి. 
దీరద యేచెలి నాశ్రయింతునో ౩” అని ఒక సమన్యను యొక్క_డినుంచో 
సంపాదించినదాన్ని [పతిరోజూ మాకు వినిపించి “సామీ: నాకు దీన్నిపూరి. 
చేసిపెట్టా” లని కోరుతూ వుండేవారు. యేరోజుకు ఆరోజు నేను “తిరపతి 
శాస్త్రుగారికి యిలాటి పూర్రివషయంలో మంచి హిజ్ఞకనుక ఆయన్ని 

తమరు కోరండి" అని తప్పించుకొనేవాణ్త, ఆలా సుమారు నెలమైదా(కా 
జరిగింది కాలం. మాహాయాణం రోజులు సమీపించాయి. అట్టి సందు 

ర్భంలో ఆయన ఒకరోజున “యీ వేళ వూర్తిచే స్తే కాని మిమ్మల్ని కదల 

నిచ్చేది జే””దని గట్టిగా పట్టుపట్టి కూర్చున్నారు. అనుచిత మైనదే అయినా 
పూదించడం తహ్పందికాదు. తి. శా. గారినే వప్ప(జెప్పాను. తణ౧తో 

పూరించి వాగిసి యిచ్చాండు. యిచ్చిన సమస్యకు తగినభాషనే వపయో 
గించాడు. రేఫపా9స కనక ““తిరుమణి€ దాల్చు” అని పాంరంభిం 
చాడు. శృంగారరసంలోనే దకీణనాయకశ్యగారం వర్హించా(డు. బాగానే 

వుంది, యెవరిన్ దూషించే వుద్దశం లేకపోయినా మాకు అక్కడ విరో 

ధులుగా వుండే వైక్టవులను గూర్చి అది చెప్పినట్టు వారిలో కొందణజు 
అభిపాాయపడ్డారు. అది పూర్తిగా సత్యదూరమే అయినా *ోరంధికిమూ 

అమే అంకులకోడలా |”? అన్నట్టు అందులో మొట్ట మొదటానే వారి (ప్రధాన 

చిహ్నం “' తిరుమణి ”” పడింది. యింకా కుంకుమ, విభూతి వగయి 
రాలు ఆ పద్యంలో వున్నా అవి పఎథమంటో లేవు. దానికో ఆవూరివా 

'రేమీ కలిగించుకోలేదు గాని, గద్వాలలో మాకు షితిపకతిలుగా వుండే 
వైష్టవపండితులు కలిగించుకొని మా యిద్దతినీ సపీచాతినీచో క్రులతో 

నిందిస్తూ ఒక చంపకమాల రచించి వారిశిష్యు(6డు భటా9జూ చేతికిచ్చి 

పంపించారు. అ భటా9జు విద్యార్థి దూరంగానే నిల్చుండి ““మా గురు 
వులు దిన్ని మ్ కిమ్మన్నారు” అనిచెప్పి మామీదికి విసిరేసి పాటిపో 

యా(డు. ఆ పద్యం చూచుకొని మేము నవ్వుకొని వూరుకున్నాము. 
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మా పియత్నం లేకుండానే యి సంగతి యేలాగో సంస్తానం 

వారికి తెలిసింది. అప్పుడు అమ్మగారు రాజ్యంచేస్తూవున్నారు. జడ్జీ ఒక 
మహమ్మదీయ పండితకవి. ఆయనకు తెలుంగురాదు. ఆమ్మగారి నెలవు 

పృకారం మా యిద్దణి పద్యాలూ మామావల్లనే అర్దం విని యోగ్యతా 
యోగ్యతలు విమర్శించారు. మాపద్యమేమో జనరల్గా వుంది. వారి 
దేమో కేవలమూ “తిరుపతి 'వేంకకేశ్వరుల "అని మా యిడ్డణీ పేర్ల 

తోనూ వుండడంచేత అందులో వున్న గామ్యవుతిట్లనస్నీ మాకే సంబం 

ధిస్తూ వున్నాయి. దానికి ఆ పండితులు “ యిది వీరికి సంబంధించిన 

యాషణకాదు ; తిరుపతి వేంక కేశ్వరస్వామికి సంబంధంచిం” దంటూ 

అనాతోచనగా ఆఅర్హం చెప్పు మొదలేళారు. పక్కనే తెరచాటున వున్న 

మహారాణీగారు విని *' అయ్యా చాలించండి, మీరూ మీరూ మనుష్యులు 

తిట్టుకున్నా తిమ్ముకున్నా అంత చిక్కు లేదు. దీనిలో దేవుణ్ణికూణా 

యెందుకు తిడతా” రని మందలించారు. మా పద్యంలో వక్క మాట 

మాతం గాగిమ్యదోషం తగిలేది వుంది. అదే లేకపోతే. ఆ పద్యంలో 

లేశమూ అయుతక్తం లేనేలేదు. ఆమాట తెలు(గవడంచేత నధికారికి 

ఆయు క్రమనే సంగతి గోచరించిందికాదు. (యు 6గా మేము. వ్యాఖ్యానం. 

చేయడంలో వేదాంతపరంగా ఆపద్యంమొత్తాన్ని వ్యాఖ్యానించి, ఆయన. 

కూడా కవే కనక ఆయన్ని సంతోషపెట్టడం జరిగింది. ఆ పద్యంలో 

మూడతరాలు మాతం అవర్షంగా వున్నాయి గాని తక్కి._నచంతా మంచి. 

పాకంలోనే వుంది. జనరల్ గావున్న పద్యంలో కొన్ని అక్షరాలను. 

మాతం పుచ్చుకొని తమమీద పెట్టుకొని మమ్మల్ని పేరెట్టి ఆడరాని 

మాటలు ఆడడం తప్పని అధికారికిస్నీ, ఆమ్మరగారికిన్నీ పూర్తిగా బోధ 

పడింది. అయినా ఆ సంస్థానా ల్లోం యిప్పుడేమో చెప్పలేను గాని, అప్పటి 

కింకా బాగిహ్మలని శిక్షించతగ్గపని చేసినా శిక్షించడం. లేదు. కనక వారికి 

యేమీ శిక్ష వేయలేదు. (శ్రీ ఆక్మకూరిరాజావారి ముద్రను సృష్టించిన వక 

గా ౨దమకారణాన్ని ఖై దె కేచేశారుగాని ఏపూట కాపూట స్నానసంధ్యాద్యను 

మ్రైనాలకిన్నీ, భోజనానికిన్నీ బా9హ్మణ గృహానికి తీసుకువెడుతూ వుండే 
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వారు. సండితులందజు సంస్థానానికి వార్షికాలకు వచ్చే వుత్సవ దినాల్లో 
ఆ కరణాన్ని మొదటిదర్వాజాలో సం కెళ్ళృసహితంగా కూర్చో పెక్తువారు. 

ఒకనాండు రాజుగారున్న్యూ. మేమున్నూ కలిసి వచ్చేసమయంలో -ఆజా9 

హ్యల్ణి గూర్చి రాజుగారు మేము అడగకుండానే “స్వామీ : యేంచేనేది? 
వాంహ్మడు. మళ్ళా మంచినిషాపరుండు. పెద్దహానికి తగ్గ పనిచేశాండు 

n ta] © a i 

అందుచెత ఖయిదుచెయడం తప్పిందికాదు. కులాచారానికి మాతం భంగం 

కలిగించకుండానే జరుపుతూ వున్నాం” అంటూ సెలవిచ్చారు. 

మన్వాది ధర్మశాసా౨లను ఆరీతిగా శూదరిపిభువులుకూడా చెక్కు. 

చెదరకుండా కాపాడుకొనివస్తే కలియుగంలోకూడా కొందటు కాకపోతే 

కొందజేనా ఆ ఆచారాలు యే కొంచెమా ఆచరించడం తటస్టించింది. 

కరిమంగా “కంచే. చేనుమేయడం” దగ్గతీకి వచ్చింది. కనక యింక 

ఆ ఆశ పూర్తిగా వదులుకోవలసిందే. యిట్టి సమయంలో సనాతనులు 
సభలు సాగించడం వగయిరాలు వృధాపరిశంమగా నాకు తోస్తుంది. 

ఆస్పృళ్యులు దేవాలయంలోకి వస్తే అభ్యంతిరంపెట్టడంకూడా పొర పాటు. 

వొక్క ఆయా ఆలయాలవల్ల జీవనం వున్న అర్చకులు తప్ప తక్కిన 

పూర్వాచారపు చేదస్తృంగల చాతుర్వర్ష్యంవారంతా తమకు యిష్టం 

లేకపోతే ఆ ఆలయాలలోకి వెళ్ళడం మానుకొని హరిజనుల వశం 

చేస్తే యెంతో బాగుంటుందని నాకు తోస్తుంది. అయితే అడ్డంకులు 

కల్పించడానికి పియత్నించే మహామహోపాధ్యాయుల పాదరేణు 
వుకుకూడా నిజానికి నరిపోని నాకు తోంచేమాతంఏంవూహా వారికి తోంచ 
దనుకోడం కూడా పొరపాటులో మతో పొరపాటు కాకపోదు. అయినా 

యింతకన్న క_ర్హవ్యం యీకాలానికి లేదని నాకు తోచి వెళ్ళంగక్కాను- 
అర్చకులు హరిజనులపాఠశాలల్లో వుండే (బాహ్మణటీచర్తతో పాటున్నూ, 

అక్కడికి వెళ్ళి పరీక్షించే యినస్నెక్ట్షర్లతో పాటున్నూ ఆ ఆలయాలని 

కనిపెట్టుకునే వుండడానికి అంగీకారం వుంకే, అంతకుమించిన జీవనం 

మతోటి. లేకపోయిన పక్షంలో యింకా కొంతకాలం కనిపెట్టుకు 
వుంటారు. వారిని భోజనభాజనానులలో యొవరుగాని నిషేధించకూడదు. 
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జీవనాద్దం యెవరేనా యేపనికేనా సిద్ధపడక  తప్పదుగదా! తమకు 
దేవుండు కావలసివన్నే గృహదేవతార్పన యేమయింది! తన యింట్లోకి 
కూడా వచ్చి హరిజనులు ఆడ్డుతగిలేకాలం యింకా రాలేదు. కనక 

కొొన్నాళ్ళదాకా యీలా సంతృప్తి పడచ్చును. ఆస్టితికూడా వస్తేనో 
“నందో రాజాభవిష్యతి” దీన్ని, సవరించవలసివ స్తే దేవుడు సవరించ. 

గలండేమో కాని పండితులూ, గిండితులూ యెన్ని 'వేదశాసా9లు చదివి 

ఎంత కొమ్ములు తిరిగినవారై నా సవరించలేరు. పండితులన్నా, వారిమాట 
లన్నా యిప్పుడు లోకానికి పూర్తిగా యేవగింపు. దేవుండు కలంగజేసు 
కోని పద్దతిని పండితులు తమవాదమే తప్పనుకొని ఆయా ధర్మశాస్తాంల్లో 
వుండే నిషేధపంతిపాదకస్మృతులను త్యజించి దైవసమ్మతమైన మార్గం 
లోనే తాముకూడా పివ_ర్హించడం యయు_క్రమని నాకు తోస్తుంది. దేవు( 

డెమో యూ అనాదారానకి శిక్షసా6ండనికదా వీరికి భయం. చేవుండే వూరు 

కుంకే యింక భయమెందుకు ? యిది విషయాంతరం. 

మా సమస్యాప్తూర్తి మహారాణీగారి యొక్కానున్నూూ, వారి జడి 

యొక్కానున్నూూ సమ్మతికి పాత మయిం దన్నదె పిస్తుతం. వారు 

మమ్మల్ని. తిట్టినతిట్టకు బాంహ్మలవడం కాకుండా సంస్థానపండితులు 

కూడా అవడంచేత వూరికే వాచా మందలించడం జరిగేదే కాని జరి 

మానా వగైరా లేమీ జరగలేదు. అట్టి కోరిక మాకున్నూ లేదు. అట్టిపని 
ఆ సంస్థానాలలో యెన్నండూ పండితుల విషయంలోనే కాదు, తదితర 

విషయ లతోకూడా (బాహ్మలవిషయం6లో జరగనే లేదని విన్నాను. అందు 

లోనూ గద్వాలవిషయం మటీ యెక్కువగా చూడాలి. దానికి కారణం 
కేశవభొట్లనే బాిహ్మణపిల్లవా(డిద్వారా ఆ వెభవమంతా వారికి తట 

స్పించినట్టు ఒకయితిహాసం విన్నాము. ఆపిల్లవాడి శేరుమీందనే దేవా 

లయం కట్టించి ఆ కేశవస్వా మికి యేయే(టా జరిగించే వుత్సవాల మిష 
మీదనే కార్తిక మాఖమాసాలలో వేద శాస్త్ర కవిత్వ గానాదివిద్యలకు 

యోగ్యతానుసారంగా సుమారు యేఖైవేలదాంకా ఖర్చు చేస్తారు. ఆభక్తి 
తాత్పర్యాలు వర్హనాతీతాలు. యీ ధర్మఖర్చ్న్బుకుగాను (శ్రీ ,నెజాం ప్రభువు 
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ముజరాకూణా యిసారని వినడం. ఆకేశవభొట్లు (బాహ్మణ్యమందు వుండే 

గారవాన్ని పూర్తిగా సందర్శించడంవల్ల ఆయీ సందర్భాలు కలిగాయి 

ఆ యితిహాసం వా? స్తే చాలా పెరుగుతుంది. చాలామంది యొజిగిందే. 

సుమారు రెండువందలేళ్ళనా(టిది. యిప్పుడు ఆ మ్మాతం [బాహ్మాలే లేరో ? 
లేదా, అప్పుడు కూడా లేకపోయినా ఆ సంస్థానంవారు అమాయికులై 

యాబా9హ్మణపూజకు వుసక్రమించారో న్ు నిశ్చాయించలను. యో సంద 

ర్భమంతా ఒక్క. గద్వాల సంస్థానానికి సంబంధించిందే. వీరు యేదో మిష 

మీద 'వేదాడదివిద్యలను సమ్మానించి యశస్సుపొందతూ తద్ద్వారా పరమా 

ర్హాన్ని నేకరిస్తూవున్నారుకడా అని సమీపంలోనెవున్న ఆత్మకూరు, వనపర్తి 

సంస్లానప్రభువులున్నూ చిరకాలాన్నుంచి గదాషాలవారితోపాటు యిీవిద్వత్స 

మ్య్మానాన్నీ ఆచఛనించి యశస్సును పొందుతూ వున్నారు. 

మళ్ళా పిస_క్తి కలగడంచేత యితరవిషయమె రాసిన ట్టయింది. 
తుట్టతుదకు పిశాచం పట్టుకొన్న మనుమ్యలను కొట్టడానికి బదులు భూత 

వైద్యులు ఆ మనిషిసీడను కొట్టినట్టు ఆవై క్టవపండితులను వదలి వారి 

శిష్యుణ్ణి భటాజూను అరెస్టుచెసి శిక్షించికూడా మా సమ్మతిమీ(ద వదలి 

పెట్టారు. యన్న(6డూకూడా పాండిత్యం పాండిత్యంవల్ల తేల్చుకోవడమందే 

కాని వకిమార్లాలచేత తేల్చుకోవడమంటే మాకు గిట్టదు. ఈసందర్భ 

మంతా క్ర శే శ్ర గద్వాల రామభూపాలుడిగారి సాంవత్పరికం నాడు 

అంటే, ప్రవ సం॥ మాఖ శుద్ద ద్వాదశినాడు జరిగింది. మః ప్రవసంవ 

తర మాఖనూసమున శుక్తద్వాదశిన్ అనే పద్యం సందర్శనంతో 

వుంటుంది. దాదాపు 40 యేళ్ళనా6టిది యో ముచ్చట. ఆ సందర్శనంలో 

వుండేపద్యాలకు వొక్కొ_క్క దానికి యీలాగే యెంతో గాథ కొన్నిటికి 

వాంయవలసి వుంటుంది. 

ఆయీగాథలు యెందతో యెతి(గే వున్నవే. ఎందతో చెప్పుకొ 

నేవే కాని యెన్నో మార్చులు చెందుతూ వుంటాయి. ఆ దేశంలో మాడేమో 

పియోగతంతు తెలుసు నని చెప్పుకుంటారు. అది అసత్యం. యెవరిదా( 

కానో యెందుకు ? మా తిరపతిశాస్త్రచెప్పేటప్పు డే అక్కడి దిక్కు_డా, 
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యిక్కడి దక్కడా సడవలసి వచ్చేది. సలదర్శనప్పుద్యాలు చదవవలసి 

వ_స్తే అతనికి అంత వాచోవిచేయంగా వుండేవి కావ. వర్షించడం నేనూ 
లేదు అతండూ లేదు గాని తాత్కాలికధారణ తప్ప చిరకాలధారణా 
7ఏణం అతని బుద్ధిలో లేదనుకోక తప్పదు. అందుచేత ఆయీ పద్యా 
లల్లో మధ్యమధ్య కొ త్తవాక్యాలు చేరడమేకాక అసలు కథా సందర్భాలే 

మాఅడం తటస్టించేది. యిదేమి టంటే *యిదేం చేదమా ? శాస్త్ర్రమా ? 

పోనీ పొ” మ్యనేవాండు. 

సుమారు ము మప్పెయే_శ్లకాలం కలిసి మెలిసి సంచారంచెసి సభలు 

చెసినవాశ్ళం మెము. నన్నుగూర్చి అతండు (వాయవలసి వచ్చినా, అతణ్ని 
గూర్చి నేను _వాయవలసివచ్చినా వుభయుల చరితం) వచ్చేతీరుతుంది. 
యున్ని పేజీలు వహ9సినా తేలదు. యేవో తరవాయి వున్న క్లే కనబడు 

తుంది. పాండిత్యాల కేమి ? యిద్దర మూ నమానులమె. బుద్దికిన్న్ డిటో, 

కవిత్వానికీ డిటో, వంటిబలంతో మేమిద్దజమూ కలంబడవలసివ స్తై అతండే 

నన్ను కొశ్తుట స్టే మొదటినుంచీ దంతపు సతు. ఆలాటి 

వస క్తి యెప్పుడేనా కలిగినా వూరికే దెబ్బ చూపించి ఆంగిపోయేవాండే 
కాని కొస్ట్రేవాండు కాండు. దానికి కారణం వాాయనక్క_అలేవము. యిదివ 

ఆకు వాసినదానిలో వుంది. “క. నాకన్న బుచ్చిబలమున నే కాదు తనూ 
బలముని” అని నేను సానుభూతిపద్యాలల్లో వారసిన విషయం కొంత 

వ్యాఖ్యానాపెకతో చేరివుంటుంది. దానివ్యాఖ్యానం ఆతని జీవితచరితంలతో 

చేసివున్నాను. తనూబలాన్నిగూర్చి గీరతంలో వివరించి వున్నాను. 
“చ. ఒడలిబలమ్మునన్ గెలుతు రొప్పితి నందునుగూడ.(దిర్పతిన్, దడ. 

బడ గొట్టం జాల రొక “'దద్దదదిందకపట్టు” వ పట్టెనకా గెడవుదురు” నన్నె 

ప్పుడూ కొట్టలేదుగాని మటికొందటిని కొట్టడమేకాదు, చార్జిదాంకా రావడం 

కరాడా జరిగింది. కొస్టవాండు. తొందరమనిషే. వెనకా ముందూ చూచే 

వాడు కాండు. చురుకుపాలు, 

అతనికంటపి అతో యింతో నేను వయస్వొ మెన్టవాళ్ణి, అందు 

చేత సభాస్థానా న్లో కాని, యితరతాి కాని పెత్తనమంతా ప నడి 
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చేది. అందుచేక అతడు కొంత అశ9ద్దగా వు పేకషెతాత్పర్యంగా వుండే 

వా(డు, ద్రవ్యవిషయమైన వివాదాలు మా కెప్పుడూ లేవు. విద్యానిషయాలు 

కొన్ని తెల్ప్సేవున్నాను. అతండు శిద్దగా వుండడమల్లా అవధానంలో తన 
వంతు చరణం చెప్పవచ్చినప్పుడు మాతరమే. అందులో పూర్ణమైన శిద్ద 

వహించేవాండు. ఆలా వహించకపోతే అనలు ఆ శకటం నడవనే నడవ 

దని వత వాగియనక్క_అలేదుగదా క ఆ ఆవధానపదా్యాలు వెంటనే మతిచి 

పోవడమంటూ వుండేది కాదుగాని యేమేనా కొన్నాళ్ళకేనా “శనగలు తిని 

చేయి కడుకో_ వడం” జరిగేది. యిద్దణిమూ వుంకే అదో ఆందంగా 

వుండేది. ఆయాసభలలో వాక్కొ_క్క_ప్పుడు మాలో మేముకూడా “కయి 

కురుబొయికురు” లాడుకోవడమున్నూ పలువు రేజింగిందే. నారాయణ 
దాసుగారు (ఆదిభట్ల అన్న సేంన్నగారి వళంలో వున్నట్టుగానే అను 

కోండి, తిరుపతి శార్తిగారు నావశంలో వుండేవాలడు. యిది నేనువినయంగా 

వా9'నేదానికింద భావించకండి. సర్వవిధాలా సమర్హుండైన వక వ్యక్తి 

యయమం౦ంకొక వ్య_క్తివశంలో వుండడం సామాన్యమైన విషయం కాచు. 

మాయా ఆనుబంధానికి యేవో కొన్ని బహాఃకారణాలు కనపడినా 

అంత 8క5కారణం దై వనిర్హితమయింది యేదో ఒకటి వుండితీరుతుంది- 

లోకం చెప్పుకొనే మాటలకేమి ? కొన్ని నిజాలూ వుంటాయి. కాన్ని 

ఆసత్యాలూ వుంటాయి. అవి యెప్పుడూ ఆంతరించేవి కావు. సుమారు 

అప్పటి నానివాసగామం యానానికి ఆజెడు ఆమడలదూరంలో వున్న 

అతనిపేరు తిరపయ్యేమిట్? నాపేరు వెంకన్నేమిటి ? మేమిద్రఅమూ 
తిరుపతి వేంకకేశ్వరులుగా కలుసుకోవడ మేమిటి ? యిది దై వనిరయ 

మంటారా. మనుషహ్యనిర్హయ మంటారా ? యిటీవల యొందతో జంట 

కవులు బయలుదేటినా యీ విధంగా పేరులు కలశాయా ? కొందటు 

నే(టికికూడా “తిరుపతి” అనేది యింటిసెరనే అనుకునేవా రున్నారు* 

కొందరు తిరుపతిలో వుండే కవులు గనక తిరుపతికవులని అనుకొనేవ్లా 
రున్నారు. కొందణు యీమా కడియం గామానికి నాపేర వు_త్తరళి 
వా9స్తూ “తిరుపతి శాస్తుంలుగారికి” ఆని యిప్పటికీ వాాయడంకలదు. 
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సుమారు పుష్క_రకాలం దా6టినా తిరుపతిశాస్తు)లు యింకా వున్నా6ండను 

కున్నా రనుకోవాలా ? తేక స్యర్లతుతై నవారు యీ యిడ్లజిలో యెనరో 
[ "జ జ ళ్ 

(తెలుసుకో లేక గార కష్లలచేత యీాతబ్బిబ్బు కలుగుతూ వున్నదనుకోవాలా ? 

ఆయీ సందర్భాలన్న్న్ తిరుపతి వెంక కేశ్వురకవులకు వుండే ఐక 

మత్యం అనన్యసామాన్య మనే అంశాన్ని బోధిస్తాయి. తేడాపాడాలకేమి? 

యేవో లవలేళశాలు వుండక లోను వాట్లని కొందచో లాగా, మణికొందరు 

మతోలాగా చెప్పుకుంటూ వుంటారు. యెక్నో యింకా యీలాటి వున్నాయి. 

వి స్తరభీతిచేత వదులుతూవున్నాను. 

నావిషయం రాకుండా ఆతని విషయమే వాయడానికి యేర్చ్పడ్డ 
యా వ్యాసంలో చాలాచోట్ల నావిషయంకూడా యేకొంచెమో కాక వినా 

ఈశంగానే తగులుతూ వచ్చిండి. యెవరేనా వాయవలసి వస్తే యింతకన్న 
శ్రా గా వాియ(గలరేమో ? మాకూ మాకూ వుండే ఆనుబంధాన్ని బలో 

వకరిని తప్పించి వకరినిగూర్చే వాిియడానికి ఏీలిచ్చింది కాదు. అంతే 

కాని దీనిలో నా గొప్పతనాన్నికూడా వెల్లడించుకోవాలని నేను వయ 

త్నించలేదు. ఆఅతణిగూర్చి వానేవ సమ_స్తమూ విద్యకు సంబంధించిం 

దయితే లోకం నాకూ అన్వయించుకుంటుంది. నన్ను గూర్చి హా 'నేదన్న 

'అంతే. అట్టి స్థితిలో “యేడ్చినదాని మగండొ_న్తే యేకులొడికినదాని 
మగ౭డూ వస్తాడని వూరుకుంకు బాగుండదా ? బాగుంటుంది. కాని 

చందంచంది౨కాన్యాయంగా సంచరించిన మా సంచారాన్ని ఆలా వాయ 

డానికి అవకాశం కలిగింది కాదు. 

లోకులు ఆనుకునే స్వల్పభేదాలు వ్య_క్తిభేదాన్నిబట్లి కొన్ని సత్య 
దూరాలున్నూ కావు. కొన్నిమాత౦9౦ సత్యదూరాలే. యితరవిషయాలంమే = 

పాండిత్య భేదాన్ని గురించి మాట్లాడుకొనే మాటలవల్ల వచ్చే చిక్కంతగా 

లేదుగాని జిలివిలిసదాల కవిత్యమంతా నాసాత్తుగానూ, సమాసభూ యిష్ట 

మంతా ఆతని సొత్తుగానూ జమకట్టుకొనేవారిని. మాతంమే నేను సాంజలి, 
బంధంగా “నాయనలారా! మీరు. పిమాదపడుతూ వున్నారని విన్న 

మెంవవలసి వచ్చింది. యీ విషయమే అతని జీవికచరితంలో యెత్తు కొని 
క్ర సశాక్త క్ట = ల్లు = 
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కొంత వాశాను. ఆలా అనుకొనే మాటలవటల్ల నాకే యెక్కువ లాభం 
కలుగుతుందని, నేనే కాదు కవితాసర్వస్వవేదులందలూ ఒప్పుకుంటారు. 
కాని అది అంతా సత్యేకరమవడంచేత అంగికరించడానికి వీలులేక యథా 
రం తెలిపి అతని విత్యేకరచనడే త దాన్ని నిరూపించవలసి వచ్చింది. 

కవిత్వమంకే యేవో నాలుగు నమాసాలు కూర్చుడమే పరమావధిగా 

కలదికాదు. ోసాధ్యోహిరసోయధాతధం కవిభిఃి వున్నంతలో వోపిక 

తెచ్చుకుని వాొళాను. యిందులో తిరుపతిళార్రినిగూర్చి “మావాడు” 
వగయిరా వదాలు పడుతూ వచ్చాయి. అవి యిప్పటికాలంలో నిమ్నుజాతులు' 

కూడా వదులుకొన్న తరగతిలోనివి కదా ? ఆట్టిస్టితిలో నేను వాటిని వాడ 

డానిక్కారణం మామా సంభాషణ యేలా వుండేదో దాని స్వరూపాన్ని 
కొం9_తృవాళ్ళకి తెల్పడానికే కాని అన్యంకాదు. మా విద్యార్షిడశనాటికింకా 

"దిశం యింతటి మహో హోన్న త స్థితికి ME యో నాటి షో వగయి 

రాలు యితరుల విషయం వాంయడంలో యేం చిక్క నన్తుందో అనే 

సంశయబాథధను బట్టి నేనున్నూ పాటిస్తూనే వున్నాను. యిది ఆలాటి 

శంకతో పనివున్నది కాదు కనక పాటించలేదు. 68 వత్ప్సరాల వయస్సులో 

వున్న నన్ను యిప్ప్వుడుకూడా తి. శా. అన్న మతమానవయసు.డో లెక 

యేుస్వల్పమో సెద్దో ఆయిన సుందరరామళాత్రి “యేమిరా” ఆనెషిలుస్తాడు. 

నేనున్నూ ఆలాగే పిలుస్తాను. మా రోజులుమట్టుకు యీలాటి నాగరికత 

తోసే వెడితే మాకు సంతోషం యిదే యిప్పటి నాగరికులను గూర్చిన 

దయితే “లీగల్”గా తప్పుగా పరిణమిస్తుంది. సందేహంలేదు. 

వకటి రాయడం మటీచాను. యిటీవల వాగిసిన తికు పతిశాక్ర్రి 
జాతకచకాన్నిబట్టి చూస్తే గురుడు వృషభంలో వుండడంవల్ల నా జాత 

కంలో మిధునంలో వుండడంచేత అతడు నాకన్న కొంచెం మాసాలో 
దినాలో పెద్ద కావలసివస్తుందేమో 7౭ యా సంశయం యింతదాకా వ్యాసం 

(వాశాక తట్టింది. లెదా వక్తిగతిచేత ఆలా తటస్టించిందా ? అది కూడా 

గురుణ కం చతస లాగదు. అయినా పూరకం యిస్పుడెందుకు? 

అంతో యింతో నాకన్న వయస్సుతలోమాత౦౦ అతడు చిన్నవాడే. 



“వజణ్యార్యకోలభ్య తే” 
ఆంఠటూ తఅచుగా "పెద్దలు మాడుతూవుంటారు. ఇది చాలా గమ 

నించతగ్గది. యీ మాచే కాదు; తజచుగా పెద్దలు వాడేవాట్లల్లో యేవిన్నీ 
అననుభూతమెన సంగతులు కనపడవు. పిన్తుకం యూ నూటనుగుఆించి 

నా అనుభవాన్ని కొంచెం వాగిస్తాను. దిన్ని చూచి పిస్తుతం నాకు పితి 
వకులుగా వుండేవారు గేలిచేయడం యేలాగా తప్పదనుకోండి. నాయందు 
(పేమాతిశయం కలవారిలో కూడా కెంచటు “య దైవ” చేసారని నాకు 

పూర్తిగ తెలుసును. తెలిసిన్నీ వాాయడమెందుకంకే దివిలో కొంత 
“ అహంకార నిరాసా” నికి పనికివచ్చే విషయాలుకూడా వుండడంవల్లా 
యెక్కు._వ పరిశీలకులై నవారు వాల్లను ఆభినందిస్తారనిన్నీ, యథార్థం 

చెప్పడంవల్ల వచ్చే సుకృతం దక్కుతుందనిన్నీ, యింతేకాక యింత 

వయస్సు వచ్చీకూడా యా అంశాన్ని వాగియకపోతే పలువిధాలుగా అను 
మానించే లోకులకు యధార్థం యేలా టోధపడుతుందనిన్నీ సాహసించి 
వాిస్తూవున్నాను. 

లోకంలో ఆచారం యేలావుందం"కే, యెవరేనా తన్ను గూర్చి 

““మీరు అంతవారు యింతవా ?” రని అన్నప్పుడు “సరి, నేనెంతవాజ్ణిం 

మీ పాదధూళినికూడా పోల” ననడమున్నూ “నీవు శుద్ద శుంఠ ”” వని 
కర్యంచాలక యెవరేనా అన్నట్టయితే 56 ఫ్పీచ్చు వేయిమాట్లు శుంఠ కష వసి 

యొదురుకొని తిట్టడమున్నూ ఆఅనుభూత ం7గా తెలుస్తూవుంది. పయికి వినయ 

మెంత నటిస్తూవున్నప్పటికీ ఏదో విద్యలో ప్రవేశముండి నలుగురులో 

అంతో యింతో పేరున్నవాడికి యేకొంచెమో ఆహాంకారం వుండితివు 
తుందిగాని “నాకేం వచ్చును. నేను శుంఠను ”” అనే భావం మాతం. 

వుండదు. దీనికి యెన్నో వుదాహరణాలు చూపవచ్చును. యెక్కువ 
“తెలివితేటలు కలవాడై తే గంభీరంగా అలన కం (ప్రకటించు కుంటాడు, 

అవి కొంచెం తక్కువ వున్నవా6డై తే వున్న దున్నట్లుగా పికటెంచు 
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ఆకల్పన వదలుకున్నారు. దానికో మమేమో ఆయన్ని జయించినట్టు 

పామమలకే కాక పండితులక్యూ_డా తోచింది. 

యిక గద్వాలలో సంగతి. ఆ వండితులు బుజూ మార్గం కుడిచి 

రాజుగారితో మా విద్వత్తునుగూర్చె అబద్దాలు చెప్పడంవల్లనే తప్ప 
యెస్టలంలో గాని అర్లంలో లెక శబ్దంలో విద్యానంబంధ'మెన వాదోవ 

వాదాలు బేశమూ జరిగినట్లు లేము ఆ కపటం యేలాగయికే నేమి రాజు 

గారికి కొంతకాలానికి బోఖపడింది తుట్టకుదకు. పిమ్మట అవధానం 

చేయించి చూచారు, సంతోషించారు, సరిపోయి=ది. గద్వాలపండితులు 

సరియైన మార్గాన్ని అవలంబిఎచేయెడల అఎదజితోపా పేగా3, అక్కడ 

మారు యెక్కువ సమ్మానం జరిగివుండదు. 

యిక ఆత్మకూరువిషయ౨. గద్వాలకు ఆక్యకూారు మికి్యి_లి 

సమీపం. మూండుకోసుల దూరంలో వుంది. మధ్య కృష్ణానది మా(త్రమే 

అడ్డు. గద్వాలకు వచ్చినవా శృెవక్తుగాని ఆక్కకూరుకి వెళ్ళడం మానరు. 

అట్టి స్టితిలో మేము వరుసగా రెండేణ్ళ గద్వాల వెళ్ళికూడా ఆత్యకూరికి 
వెళ్ళకుండానే దేశానికి వచ్చేశేవాశ్ళం. దీనిక్కారణం, యూవూళ్ళో 

సమ్మానింపంబడితేకదా యితరత సమ్మానానికి యత్నించడం అనుకో 
వడమే. రెండోయేట గద్వాలలో సవమ్మానం జరిగిందికాని అప్పటి 
కప్పుథే ఆత్మకూరిలో వుత్సవం అయిపోయింది. అవెన్నీకాక యువ 

రాజుగారి పట్టాభి షేకంవజకున్నూ వుండవలసిందని గద్వాలకాజుగారు 

కొన్నాళ్ళు ఆపుచేశారు. దానా దీనా “వేసవి దగ్గజ యొ్యొ”” అనే పద్యంతో 

వుండే అర్థం సృురణకువచ్చి రెండోయేడుకూడా ఆత్మకూరు వెళ్ళనేలేదు. 

మూడోయేడు గద్వాలకు వెశ్ళేము. తప్పక ఆత్మకూరు వెక్ళాలనిమా(త్రం 

వుంది, ఆ సంస్థానంలో రిక పండితుండున్నాండనిన్ని, ఆయన నాట్లు 

శాస్తాగిలువచ్చినవారనిస్నీ, ఆకుకవిత్వం చెప్పేవారనిస్నీ, చాలా నమర్లు 

లనిస్నీ చెప్పడం మాతం వింటూవున్నాము. ఆయనకున్నంత పేరు 

ఆ పాంతంతో యెవ్యరికిస్నీ లేచు. కాని మమ్మల్నిచూచి కొందు 

వీరికి ఆయన లొక్కుతారని అనుకొనేవారు. మాకు మాత్రం “ఆయనకు 
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వున్నన్ని పోజ్ఞలు మనకు లేవు కనక ఆయనకి మనమే లొక్కు_తా మేమో” 

అని మనస్సులో వుండేది. కాన యేమెనాసరే, వెళ్ళడం మాతం తప్పుదు- 
"యళశోవా మృత్యుర్వా” అనుకుంటూ వుండేవాళ్ళం. యితర విషయా 

లెట్లు న్నా అవతలి పండితుండితో నాలుగు మాటలు మాట్లాడడం తట 

స్థించెయెడల ఆయన్ని మనం జయించేదీ మనల్ని ఆయన జయించేదీ 

తెలు సుకోగలనని నాకు ఆరోజుల్లో నేకాదు యొప్పుడున్నూూ ఒక ధిమాకు 

వుండేది. అయితే ఆయన గద్వాలసంస్రానానికి వచ్చేదేలాగ ౭ వస్తేనేకదా 

మనకు కనపడేది. యో సంస్థానం వారితో ఆయనకు సరిపడదు, 

యోలాపవుండ౭(గా ఒకరోజు తెల్లవారు జామున మము బసచేసిన యింటి 

ఆరుగు మీ(€ద దేవీభాగవతపీధమ స్క_౭ధం తెలుగుచేస్తూ యిద్దఅణమున్నూ 

కూర్చున్నాము. దె వవశాత్తుగా ఆ పండితుడు చుట్టాలింటిెకి వచ్చి కాబో 

లును తిరిగి స్వగాంమానికి వెడుతూ అక్కడ కొంచెం నిల్బుండి 

“రహో; మీరే వో తివపతి వెంక పేశ్వారులు ౩” అని గంభీరంగా 

వృచ్చచెశారు. అంతకుమునుపు ఆయన్ని చూడకపోయినా మెముకూడా 
“ఓహో ! తామేనా ఫలానా ఆచార్హవారు ౩” అని లేచి దయచేయండి 

అని పిలిచాము. వచ్చారు. కూర్చున్నారు. యేమిటి వాిస్తూ వున్నా 

రన్నారు. డెవీభాగవతం తెలింగిపూ వున్నామన్నాము. యేదీ 'వక పద్యం 

చదవమన్నారరు. చిత్తం అని 

“చ. చదివితి వెల్లవదములు శ్రాస్త్రములం బదికించినాండ వి 

య్యదను వివాహయోగమగునట్టిది గాన కళత౨మున్ వరిం 

పందగు మఖ[క్రియల్ పొనరుపందగు. బజ్యుతులఈ గాంచంగాందగున్ 

ముచమలరన్ మమున్ బుణవిముక్యుల( జేయందగుం గుమారకాః”” 

అన్న పద్యాన్ని అప్పుడే వా%సిన దానిన్ వినిపించాము. విని, విని 

నత అతా... తుట్టతుదనున్న “కా” తీసివేస్తే బాగుంటుందన్నారు. చిత్తం, 

యిప్పుజెకదా వాంశాము, సాఫువా సటప్పుడు మీ నెలవుపంకారం సవ 

రెస్తామన్నాము. తరువాత వారితోవను వారు దయచేశారు. మా వాడికో 

నే నన్నానుగదా, యీయన మనతో డీకొండే తప్పక వోడిపోతాండురా 
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అన్నా ను. యేమన్నా6డు, యేమో నాక ల్లా తోంచిందన్నాను. చెప్పా 

లన్నా డు. గంధభీరు(డుకౌఃడు. తొందర మనిషి, ఎప్పుడూ చూడక 

చూడక చూచినవాళ్ళంగదా మనం ? మన్న ది వక పద్యం. డానిలోవున్న 

కుమారకా అనేపదం బాల, బాలక, పుకం, పుతిక వంటిదిగాని దోష 
జుష్టం కాదాయె; యేదో కొంత పేరున్న వాళ్ళని వింటూన్న ట్లు ఆయన 

మాటలవళై తెలుస్తూవుందాయె. నిజమైన తప్పున్నా ఆఅపతిచితులవిష 

యంతో పిథమసమాగమంలోనే సహచర అను హి తిపాదించవలసివుండదు. 

అట్టి స్తితిలో యెట్టి సవరణతోగాని లేశమున్నూ్నూ అవసరంచేని చోట సవ 

రణ పితిపాడించడంచేతనే నేనీ ఆంశాన్ని గ్రంహంపఃగలిగానుగాని 

ఆయనకన్న మనం యెక్కు_వ చదివినవాళ్ళమని కాదన్నాను. అయితే 
యిప్పుడే యొదురుకో టే దేమి, సవరిస్తానన్నావేమి 2 ఆన్నాడు. యిప్పుడే 

ఆయనతో కలహమెందుకు ? ఆయనవున్న సంస్టానానికి మనం వెడుతూ 
యింకా వెళ్ళడానికిముందే పోట్లాడడం ఆలోచనపని కాదు. వీలై నంత 

వజఅకు తప్పుకోవడం మనపని. అంతకూ తప్పనివిధి ఆయితే... “తం 

శుంఠ, త్వంశుంఠి” యేలాగా తప్పదు, అన్నాను. తుదకు అక్క_డికి 
వెళ్ళడమూ, ఆయనతో వాదం రావడమూ, ఆయనకు వోడూ, మాకు 

జయమూ, గజారోహాణోత్సవమూ, ఆందటున్నూ యెొజింగినదే. 

అక్క_డేమీ పెద్ద శాప్రచర్చ జరుగలేదు. వ్యాకరణంలోతప్ప 
ఆయన మాకు తెంగరు. నాలుగు శాసా9లువచ్చి సంస్కృతంలో జేబాగా 

నున్నూ, ఆం|భంలో కచ్చాపచ్చాగానున్నూూ కవిత్వం చెప్పంగల పూజై 

వుంది ఆయనకు. అయితే బుజామారవంర్తి మాతం కాకపోవడం ఒకటి 

లోటు, యేులాగయితేనేమి, తొందరపడి, 

“డు, నా పలు కాలకింపుమ యనంత। గుణాలయ నై నయట్టి నా 

రూపముమాత9 మొప్పుగ నిరూపణ(జేసి యెలుంగుదీవు, దు 
ష్పాసము స్కు నిరుణత భాసిలు నప్పర దేవతామహో 

పము, తెల్చె నాపె యిది రూఢిగ భాగవతాఖ్యమం త 9)వమౌ.*” 
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అన్న డేవీభాగవత పిభమస్క_ంధవద్యంలో “గుణాల య” అనే 

చోట ఆకేపించి భారతోదాహారణ మి స్తే దాన్ని దిద్దడానికి ప్రయత్నించి 

ఆయన వోడిపోయి మాకు గజారోహాణోత్సవానికి కారణభూతులై నారు 

₹ాని మాప్పిజ్ఞా విశేషం లేశమున్నూ లేదనుట నిశ్చయం. 

యింతకు కొంచెం వూర్ణం బులుసు పాపయ్యళశా స్తు)లవారి మను 

యరాలు, పికాశశాస్తు)లవారి కొవమ్చార్త వివాహనందర్భంలో మనజిల్లాలో 

వున్న యావన్మంది పండితులున్నూ వచ్చివున్న సభలో ఒకగాయకుండు 

మంచి సంస్క్టృతసాహాత్యంకల దిట్ట, కవకూడాను, ఆయనతో కొచెం 

మాకు “వలచి ోపంకేరుహనేతి” ఆనే పదాలవిషయమై వాదం వచ్చింది. 

ఆయన తరఫున “అపరగాతము” లనందగు ఒకానొక మవహాోతార్కి.కులు 

పూనుకున్నారు. వారితోపాటు కొందు థై యాకరణులు పూనుకున్నారు. 

యేంలాభం* వారు పట్టింది ములగకొమ్మ ఆవడంచేత్క మమ్మాల్న్ని 

వోడించడానికి అవకాశం కెకపోయింది. ఆంతేగాని ఆవిషయములోకూడా 

మాపాండిత్యం చేసిన పని అవమున్నూ లేదు. 

చ్చు 

యెవరికవిత్వాన్నిగాని మా అంతటమేమె విమర్శించి, నిజమైనవి 

గాని, అబదమెనవిగాని దోషాలువృన్నట్లు యింతవజణకు పిచురించినట్లు 
Pu ఈగ na: 

నాకు జ్ఞాపకంలేదు. నాకు రామశబ్దం దగ్గజనుంచీ ప్రయోగించడానికి సంశ 

యమే. యొందుచేత * అందులో తప్పేముందో అనే శంకచేతనే. రామ 
శబమంకే రామశబ్రం కాదనుకోండి; నాదంత అనుమానం మనస్పన్న 

ఎ 

మాట. యెవరి కవిత్వంలోనేనా యేదేనా తప్పుగా తోంచినప్పటికే యే మహా 
కవి యెక్కడ వాడింది చూచి ఆయన (వప్రయోగించారో అని అనుకుంటాను 

గాని చట్టన తప్పనెదిలెదు. యెంతో ఆలోచిస్తాను. యెందతీినో అడిగి 

చూసాను. అప్పుడుగాని దాన్ని రంగంలో (ప్రవేశసెన్తేది లేదు. అదేనా 
న లు 

యే సందర్భంతోనంటారు ? మామీద కెవరేనా “గిల్లి కజ్టా”*కు దిగితే వారి 

శిరోభారం తగ్గించడానికితప్ప పనిలేని పాటగా యెవరిమీ(చకీ వెళ్ళేది లేద 

నృది చదువరులు జపితో వుంచుకోవాలి. ఆ కారణంచేతనే యింతవణకు 
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మేము వెళ్ళిన వాదాలేవిన్నీ వోడిపోబేవన్నది ముఖ్యాంశం. అదికొంతో 
యశషస్పుకు కారణం. 

యింకోొకట్ యిక్కడ వాంయాలి. మొదట్నుంచిన్ని మాకు పలు: 

వురు శత్రువు లుంటూవున్నసంగతి లోకవిదితమే. ఆ శ్యతువులు మాపుస్త 

కాలతో తప్పులుపట్టి మమ్ము అవమానించడానిక్ పూనుకొని వ్యర్థులవడం 

తటస్టించ డంకూడా లోకు అెజింగినదే. అందులో కొంత న్యాయమైన 

మా పితిభ లెకపోలేదుగాని దై వసహాయం చాలావుంది. వుదాహరణకి 

ఒకటి మనవి చేసుకుంటాను. మా పాండవాశ్వమెధంలో పితిపం క్తికిన్నీ 

గీటులుంచి తప్పులని యెవరై తేనేమి పికటించాయగదా : అందులో అన్నీ 

సమాథానం చెప్ప6దగ్గవే కావడమేమి ? యేఒకటి రెండో నిజమైన 

పిమాదాలు వున్నప్పటికీ ఆఅపికూడా' అన్యధా మాస్షాంతరం చెత సమాథానం 

చెప్ప(దగ్గవి కావడమేమి ? “మరుచ్భూపాలు(డు” అన్న దానికి చెప్పినసమా 

ధానానిక్కా_(టోలును, ఆకొండి వ్యాసమూం_ర్తిశాస్తు)లుగారు నిర్హాంతపడ్డట్లు 

విన్నాను. యెంతసత్యమో ? పూర్తిగా సమర్హించడానికే వీలులేని వమా 

దాలు ఆ నాటకంలో మచ్చు కేనా బేకపోయాయా? వున్నాయి. యెన్నో లేవు- 

నాయెజింగినంతలో ఒక్క_టిమాత్ళమే వుంది. ఆది మ్యాప్రతిపతుల కెందుకు 

కనపడకపోవాలి ? వారికేకాదు, వారి విమర్శనకున్నూ దానికిచ్చిన మాజవా 

బుకున్నూకూడ చాలా యిటీవల యెంతో కాలందాకా అది మాకున్నూ 

గోవరించనేలేము. గోచరించినప్పుడేనా ఆ పుస్తకం చదివి పరిశీలించేట 

ప్పుడు గోచరించలేదు. యేదో పనిమీంద బజారుకు వెళ్ళి కృష్టా పెంస్సులో 

ఆలస్య మవడంచేతనూ, స్కూూల్లుకైము అప్పటికే ఆతికం మించడంచేతనూ 

తొందరగా యింటికి వస్తూవుండ6ంగా (శ్ర కాశినాధుని బహయ్యలింగంగారి 

యింటిపిక్క__ సందులో నడుస్తూ వుండగా ఆ తొందరలో పహాఠాత్తుగా 

పాండవాశ్వ మెధంతోవున్న నిజమైన మా ప్రమాదం నాకు స్ఫురణకు 
వచ్చింది. యిది దై వసహాయంకాక యేమనుకోవాలి? ఆతస్పుగల పద్యాన్ని 

వుదాహరిస్తాను. 
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తే. గీ. “వీరః చిత్రాంగదవిచిత్రవీర్యులకు వి 
వాహ మొనరించితివి కష్టపడి జయించి 

వారు నే6టికి. (బత్యుపకార మిట్టు 

లాచరించిరి నావంటి యధముకతనుి” 

యిది భీష్మనిర్యాణఘట్టంలో ధృతరాష్ట్రుని వాక్యం. భీష్ముండు 
వివితంవిర్యుని కే అంబికాంబాలికలను తెచ్చి వివాహాం  చేళాండుగాని 

చితాంగదునికి చేయలేదు. ఆ వివాహాకాలంనా (టికే చితాంగదు6డు దివం 

గతు(డై నాడు. యిది పెద్దతప్పు కాదనుకోండి. యేమైనా వైరు లాలా 

సరిపెట్టుకుంటారా ? తి॥ వెం॥ కవులకు భారతం యేమీ తెలియదు, అని 

మొదలుపెడతారుగా ? యీ మధ్య వక బుద్ధిళాలి శుద్దపతికలో సవరణ 
చూపినదాన్నే యెత్తుకొని. ““చూపినా పియోజనం లేదు. ఆ సవరణ వక 

కందపద్యంలో సవరించడానికి అవకాశం వుండి దంటూ వా?ళాండుం 
అప్పటికి ఆయన పునర్ముద్ళణాన్ని చూడలేదుపాపం. నాయనా, ఆ కందు 

పద్యంకూడా ఫలానాముదిణంలో సవరిఐపంబడివుంది చూడుమని |వాశాను. 

చూచి మళ్ళా వాిస్తా(డుగదా “చూచానుగాసీ, యింకొక పద్యంలో సన్ 

రించలేదు, డానికి యొము[ద్రణాన్ని చూడమంటా” రంటాడు. యీ మో స్త 

రుగా వుడే వుదారులు విమర్శకులై నప్పుడు (ప్రన్తుత “చితాంగదివిషయాం 
వదలిపెడతారా ? యెంతో రంజస్సు చేస్తారు. దానికెవరో సహృదయులు 

మందలిసారనుకోండి, అంతదా(కాకూడా రాకుండానే దైవం చేశా(డుగా : 

వాళ్ళకు ఆ స్టలాన్నిి కనపజచనేలేదు. _గంధకర్తకే ఆప్రయత్నంగా ఆస్ట 

లాన్ని కనపజచా(డు. దానితో (గ్రంధకర్త యీ అంశాన్ని వుదాహరించి 

“నాయనలారా, మీరు దె వోపహతులు, కాంబట్టి మీక నిజమెన తప్పులు 

కనబడవు” అని యీ మాటను సమర్షించడానికి _పెపద్యం వుడదాహరించి 

మందలించడానికి అవకాశంకూడా కలిగింది. ఈ విషయం పాశువతం 

చూ_స్తే తెలుస్తుంది. కా(బట్టి వి స్తరించేదిలేదు. 

యింతకరా వాసే ముఖ్యసంగతి రయేమిటింశే : తొ॥ వంగ? కవల 

విజయాలల్లో నూటికి తొంబదులు దైవానుగిహ లధభాలనిస్నీ మిగతా 
ne; ఏ ట్ 
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పదిన్నీ స్వపియోజకత్వంవల్ల వచ్చినవనిన్నీ మనవిచేసుకోవడానికి ఆయీ 

విషయాలు వున్నవన్నట్లు వాయడం. అప్పటికింకా పిధమ ము[ద్రణంలో 

సరస్వతీప(తికలో (ప్రకటితమైన “పాండవ విజయం” ద్వితీయముద౦ణం 

కానికారణంచేత దానినిండా తత వ్యత్యాసాలు వున్నాయి. అట్లదాన్ని 

వదలి పాండవాశ్వమేధాన్ని (వ్రతిపక్షులు విమర్శించడానికి పూనుకోవడం 
కూడా దై వహేతుకమే అని నా విశ్వాసం. పెద్దపెద్ద పండితుల సాయంతో 

విమర్శిస్తూవున్న ఆ విమర్శనలో “*క్షవూపణ”” అనే పరిశుద్దమెనశబ్దం 
*““నింద్యగా9మ్యం"” గా లిఖింపంబడడం కూడా దై వహేకుకయే అనుకుం 

వేక్. 

కాను. ఆయా సందర్భాలన్నీ దె ఐహాతుకాలేగాని, మా (పజ 
(వ Sy 

ఆవలివారి పిజాలోపంనల (గాని కలిగినవి కావని వాంయడంవల్ల కలిగే 
వ గా ౧ 

లాభమేమిటంటారా ? లోకంతోపాటు అహాంకారనిరానను చూపడం వకటి 

వలం౭గాని 
య 

కదా ? అబ్బో, యింతమా 39౦ చేత తి॥ వెం॥ కవులు అహాంకారహూరితులు 

కారనుకోదు లోకమంసే వినండి:.- ఆడిస్నీ సత్యమే. యిపుడు నేను 
ఆనారోగ్యంగా వుండడం చేతనై తేనేమి, తి॥ శా॥ గాది నాహాయ్యం పోయి 

చాలాకాలం కావడం చేతనేమి, కొందణజణు “" గిలక జ్లైలకు ” దిగుతూవు 

న్నారు. వారికి యాలా మనవిచేసుకుంకపే యేమేనా నచ్చుతుందేమో అని 

కూడా నా ఆశ. దై వోవపహతులు తప్ప మామీ(దకు రారనిన్నీ మా విజయా 

నికి కారణం దైవం గాని మా పిజ్ఞ లేశమున్నూ కావనడానికే నేనివ్యాసం 

వాయడం. నీకు విజయమే లేదనిగాని, నీకు 'పేరుప్రతివ్టలే బేవని కాని 

యొవరేనా అనేయెడల వారు నాకు పరమోపకారులు. యొందుచేతనంఆే 

ఆట్టిమాపు_స్తకాలను వెక్కి_రించడానికి యెవరున్నూ పియత్నించరుకనుక 

ఆలాటి ఆభిప్రాయాన్ని వాళ్ళకు కలిగించక మాపపెకి 'గిల్లి కజ్జా”లు వురికొల్చ 

డమున్నూ దై వంపనే అని నానమ్మకం. నా నమ్మకాన్ని సమర్జించేవి కొన్ని 

పుదాహరణాలు యిదివజకే చూపివున్నాను. మరికొన్నికూడా చూపుతాను. 

(1) “మన కవిచందుడుగారు శ్రీరాగమెత్తుకొని సభలలో నానా 

రాజసందర్శనములోని వద్యములు చదువుచు నుపన్యాసము చేయునపుడు 
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(2) అమేధ్యపకార్హములం దగుల్కొన్న యన్నికి నళుచిత్వ 
మంటనట్లును .... తాను శుద్దు(డైనచో నెట్టి దుష్టులతో సహవాసము 

యో రెండువాక్యాలు న్నూూ వేం! శా॥ మీంద యెంతో ఆ(గహంతో 

వాళిసే మహానీయుల వాక్యాలలోనుండి తీసినవి. ఇవి (వ్రాసినవారు మహో 
కవులు. ఇందు చేం॥ శా॥ పూర్వ వుణ్యవి శేషం కలవా6డనే అంశమే కాక 

అగ్నివంటివాండనికూడా స్పష్టంగా తేలుతూవుందికడా? యూ వూహ 
శతువులకు కలిగించని నేను వొాయడానికి చదువరులు సమ్మతించే 

యెడల, అగ్నిహోతి ంలో దుముకుట యెట్టిదో చేం॥ శా॥కో వివాదం 

పెట్టుకోవడం అట్టి దే అని శతు)వులుకూడా 'వొవ్వుకున్నట్ల ముందికదా శ 

ఇట్టి పూర్వపుణ్యవిశేషం కల తి॥ చెం॥ కవులతో ““గిల్లికజ్టా”కు 

దిగేవారు దై వోపహాతు లనడానికి వప్పనివా రుండరనుకుంటాను, 

ఆయితే లోకంలో “నీకు అవమానం రాను” అనడానికిబదులు ““నీకు 

తి॥ వెం॥1 కవులతో వాదంరాను” అంహపే సరిపోతుందనుకుంటాను. 

వెనక యెవరో పాలెపు వెంకప్పగారని వక రుండేవారంట. వారు 

సంతానం లేక పెంపకం చేసుకుంకే, యెన్నిసాద్దు పెంచుకున్నప్పటికీ 
నిలిచింది కాదట: యీ కారణంచేత లోకంతో ఆ పెంపు వక తిట్టుగా 

పరిణమించింద(ట : అనగా నీవు చచ్చిపోను*” అనడానికి బదులు, 

“*భలానావారు పెంచుకోను” అనడానికి మొదలెట్టారంట : ఆలాగే వ పస్తుత 

విషయమున్నూ. 

తేలినసారం; మా కేమేనా నామరూపాలు లోకంలో వుంచే 

దానికి పూర్వపుణ్యవి శేషం అవపిత్యకకా రణమున్నూ, పిత్యకకారణం 

మమ్మల్ని వృధాగా కదిపి “గిలి కజ్హా” పెట్టుకొనే శ్య్ఞతువులనిన్ని స్పష్టం 

గదా ౭ యూ శతృవులను మేము మిక్కిలిగా అభినందించడం తప్పదు. 

యితరవిషయంలో పనిలేని పాటగా “సీలను అనే పీయోగం తప్పుంటూ 

(వ్రాసి, అన6గా--మహత్యర్తకానికి, స_ప్తమ్యర్గకముగా ద్వితీయ నుపయో 

గించా6డసీ, గోర్కైలు అని యొత్వఘటితంగా పం యోగించా.(6డసనీి, 
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““ఊచూపయలు అనడానికి “చూపరులు అన్నాండనీి, యింకా యేమో 

అన్నాండనీ ఆక్షేపించడానికి మొదలుపెట్టారు. యీ ఆకేపణాలన్నీ ఆకేప 
కులకు అపజయాన్ని కలిగించేవే అని అన్యత) దిజ్యాత9ం వాసి 

వున్నాను. యా వజ్జీవమున్నూ తి॥ వెం! కవులు వారిమీ6దకు వచ్చిన 

వారిని వోడించడమే అన్యంలేదు అనే యశస్సు సంపాదించిపెట్టడానికే 
గాని యితరవిషయంతో యూ అంశం ఆవలి మహానీయులు యెందు కెత్తు 

కుంటారో విజ్ఞులు విచారించండి, 

కొంతమంది మమ్మల్ని తిటాలని కోపంతో (వ్రాంతకి మొదలెడ 

తారు, దానిలోకూడా మమ్మల్ని గెప్పంజేసే మాటలే పడతాయి. “గంధ 

ర్వలోకం"”"లోనుంచి ఒకాయన యేలా వాిశారో చూడండి. 

“శత ల “నియ మన గోర వము "కవిశ్వుర 1 'నీబోటి శతావ 

ధానపరిపూర్ణునకు? 'మహాత్ముండ :” 

యిత్యాదులు ఆ గంధర్వలోకస్టుని దూషణవాక్యముల నుంచి 

జల్లి స్తే దొరికాయి. చూచారా, యిదేమనుకోవాలి ? దైవ మాలా ఆయ 

నచే అనిపించా6డనేనా ? లేక ఆ గంధర్వ లోకస్లునికి ఐం. శా. మిద 

గారవముందే ఆట్లా వా9శారంటారా 7 యివన్నీ యీోలా వుందుదాం. 

గద్వాలలో యేమి, ఆత్మకూరిలో యేమి, యేవిధమైన వాదోపవాదాలూ 

లేని పద్దతిని యే పం డెిండు రూపాయీ లో యిచ్చి పంపడంతప్ప యితర 

గౌరవాలకు అవకాశం లేశమున్నూ లేదుకదా ? ఆ వాదోపవాదాలు యిత 

రుల కేల చేకపోవాలి ? తి. వెం. కవులకే యులా కలగాలి ? దైవమే 

కారణ మనకోవాలికదా ? నరసారావుపేజలో “పశ్యశిబ్ల"” ఘటితమైన 

సమస్య నెవరో యెవరినో అడిగి తెచ్చి సభలో అడగడ మెమిటి ? అడి 

గికే ఆడిగారుగాక, వెం. ళా. తప్పనడ మేమిటి ? దానిమీద విధిగా 

తి. వెం. కవులు దొరుకడ్డారనుకొని పితిపకులు విజృంభించినకొద్దిన్నీ. 

తి. వెం. కవులు చేత(గానివాళ్ళవలె వెనక తగ్గినట్టు నటిస్తే పతిసత్తులు 

మతీమతీ తొక్కు_కురావడ మేమిటి ౭ ఆవాదం అంతతో ఆగక ఆంధ 

దేశపు పండితులలో ఆనేకులను చుట్టుముట్టడ మేమిటి ? తుదకు దానిలో 
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'ఆవలివారెకి మాక్షాంతకరం లేకబోవలసి రావడమేమిటి ? కాశికామతాన్ని 
ఇండించడానికి తగ్గ లత్యం ఛందోవ్యతిరి క్రమెనది అప్పటికే కాదు 
యిప్పటికిన్ని పితిపక్షులకు చిక్కకపోవడ మేమిటి? యిదంతా దైవ 
విలాసం కాక మజేవనుకోవాలి * అందుచే పితిపక్షులు ఒకపని చే_స్తే 
చాగుంటుందనుకుంటాను. తి. నెం. కవులు శుద్ద శుంఠతావచ్చేదకకోటిలో 

చూ భన వాళ్ళకు ద వం నసనహాోయం వేసి పెరు ప్పతిష్షలు తెప్పించింది. 

లేకపోతే మనముందు నిలుసారా ? అనుకొని యెంతవజకు సంతోషిం 

బాలో అంతవజణకు సంతోషించి తృ ప్రిపడడం యు_క్తవమనుకుంటాను. 
గుంటూరు వివాదాలలో ఒకాయన మేలా వాిశారో చూడండి --- 

క్ వంబలఅగద్వాలభూపాలభర్మథధరాధ 

రమ్మున భూరివిజమ్ము గొనుట 
ఆత్మకూర్పా9జ్యరాజ్యమ దేభముల నెక్కి. 

వీధులలో విజ్ఞవీ(గి చనుట 

గజపతికా్యపాలనిజకరార్పితకాంచ 

నాదుల గొని చింత లేది చనుట 

శోలవరక్షమాలోలాభ్యుదయకీ_ర్డి 

కాంతమన్ననలను గాంచినునుట 

తే. గీ. సర 

విశేషపాణింధమశ్రీవిలాస 
గరిమనని యంచుచుంటిమక్క_ట 1 పురాణ 

వాక్క_లనం గాని యన్యమ్మువలన6గా ము, 

మమ్మల్ని చూడనప్పుడు పొరంబాటుగా తి. వెం. కవులంజకే 

యమో మిణికారుకాంటోలునని అనుకొనేవారంట ఆయన : తీరా చూచే 

ఇప్పటికి, పురాణం చెప్పి ఆయా సమ్మానాలు పొందినట్లు తెలిసికొన్నా 

రయంట!: యింతకూ ఆయనకు అప్పుడు కావలసిన ముక్యూంశ మేమిటి? 

ఈవిత్వం తి. వెం. కవులకు బాగా తెలియదనేది. డాన్ని ఆ రీతిగా సమ 

రిచి ఆయన సంతుష్టి పడ్డారు. దాన్ని గుంటూరుసీమలో పికటించి 

ససు3 విత్వసంధానచాతురీణ 

ళ్టుం 
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వున్నాము. ఆలాగే యిప్పటి ోగిల్లికశ్టా” సమాజంవారు కూడా యేదో 
విధంగా సమాధానవడవలసిందని మాపాిర్లన. యీోలాంటివార -టూ 

వుండ(బె తి. వెం. కవులలో ఒకరేనా యింతకాలం జీవించివుండడం 

తటస్టించింది కాని లేకపోతే దిష్టికొట్టి యిద్దణూకూడా యిదివరకే ఫయి 

సలయేవారేమో అన్నది సత్య దూరంకాదు. జరిగిన సంగతి ఒకటి 

జాతకచర్యలో గింథవి_స్తరభీతిచే బొత్తిగా యెత్తుకోనిది యిక్కడ (వాసి 

చీన్ని ముగిస్తాను. 

మొట్ట మొదట యేడో స్వల్పంగా చెం. శా. కాశీనుంచి రావడానికి 

చం. శా. తండి%9గారు చేసిపంపిన బుకకౌస్ని తీర్చుకొ నెనిమి_త్తం తి శా, 

సహితంగా నవరాతాల ఆరంభంలో కాకినాడకు వెళ్ళడం తటస్రంచిం ది. 

ముందు ఖవికవకటి కుదరాలి కనుక యొవరింటికి వెడదామని అనుకుంటూ 

(శ్రీ టోడా రాజుగారి మేడపహిక్క_నున్న ఉత్తరపు పీధినుంచి పడమటగా 

రై లుసంచీలు చేతబట్టుకొని విద్యార్థుల తో వెళ్ళుచుండగా, శ్రీ వేమూరి 

సుబహ్య్మాణ్య సోమయాజులుగారి యింటివాంకిటితో తి. శా. గారి పిన 

తండి౨గారి అల్లు డు కన(బడి తి. శా. గారిని పలకరించాడు. ఆక్క_డిక్ 

వెళ్ళేటప్పటికి మిక్కిలి ముసాలివృద్దులు సుబం9ంపహ్మాణ్యసోమయా జులు 

గారు మీ రెవరని అడిగి, ఫలానావారి శిష్టులమని చెప్పినపిమ్మట, 

నాయనా: మీరీ నవరాత్రాలు వెశ్ళేపర్యంతమూ మాయింటపే దుండవల 
సందని (పేమపూర్వకంగా ఆదేశించారు. వారి ఆజ్ఞపంక్షారం అక్క_డే 

వుండడం తటస్టించింది. వారింటికి సమీపంలోవున్న (శ్రీదురినేట్ శేష 
గిరిరావుపంతులవారిని సందరిసించేటప్పటికి ఆయన స్వంతంగానే ఒక 

సభ వారి చావడిలోనే చేయించి, అష్టావధానం చూచి, వచ్చినపని అంతకు 
మున్నే మావల్ల వినివున్నారుకనుక ఆ ముప్పది రూపాయీల బుణ 

మున్నూ తీరేటట్టు సమ్మానించారు. వచ్చినపని ఆయిందికనుక మళ్ళా 

చదువుకొనేచోటు ధవశేశ్వరానికి (శ్రీ బ్య హ్మయ్యళా స్తు్రులవారివద్దకు 
వెళ్ళాలనుకుంటూవుండ(గా యీ అవధానంసంగతి వారినోటా వారినోటా 

శ్రీ బాదం వేంకటరత్నంగారి నోటీసులోకి వెళ్ళింది. ఆయన కబురం 
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తుంచి, అష్టావధానం చాలచోల్ల చూచాము వ్రు శతావధానంచే స్తే స సభ 

చేయిస్తానన్నారు. వెనకసంగతి లేదుగాని యిక్క_డనుంచి కరాకీగా జాతక 

చర్యలో వున్నది. ఆసభ జరిగింది. ఇప్పేమాపేమిటంయపే; ఆసభలో 
సమ్మానాన్ని మొంచివచ్చినరోజూన మమ్మల్ని మొట్ట మొ దట తను యింటి 

వద్ద నిలిపి ఆతిధ్యమిస్తూవున్న హోమయాజణాలుగారు గుమ్ముందగ్గిఐకు 

"మేము వెళ్ళీ వెళ్ళడంతోనే అక్క డే నిల్వండి ఆని ఆ6ంపుచేయించి, దెప్టై. 

చరిహారార్ట మంటూ కొన్ని పికి9ియలు చేయించి కాని లోపల (పవేశి_చ 
భుచ్చారుకారు. యూ కధ పోస్తుతాని కెంతవఃణల కుపకరించినా ఆ మహో 

పురిషునియెడల కృతజ్ఞతను వెల్లడించడానికేనా వనికివస్తుందని వుటం 

కించాను. ఆలాటివారు "చేసిన ర్ పి పరిహారాలవల్ల నే మి, కొందు (పతి 

పక్షులు చేసే పియత్నాలవల్ల నేమి, మాలో వకర మేనా యింతకాలం 
వుండడానికి అవకాశం కలిగిందనుకుంటానునేను. దన్ను లోకం యెంత 

వణకు విశ్వసిస్తుందో ? 

పుక్తైం శాముదం వాగినుకొని పొర్దినా యశస్సు పూర్వపుణ్యం 

వుంపేనేకాని రాదు. యీ మాట నే నిప్పుడే వాగియడంలేదు. యిదివజతో 

ఆరోగ్యకా మేశ్వరిలో కూడా వాిశాను. శా॥ ఈజన్మమ్మునం గొంచెమే 
యనుము మున్నేజన్మమందై న సీపూజకా బ్నూర్తిగంజేనె వీడదికతమ్ముం 

జేసియె లోకమున్ బూజించెన్ ........కా మేశ్వరీ. తాదృశ పుణ్య హేతుక మైన 

కీర్తిని పోంగొట్టంగలవారుంపే పోంగొట్టుదురుగాక. వారికికూడా పుణ్యా 

శురిపాకం వుంకే కేరి కలుగుగాక, “పుణె క ర్యశకో అభ్యతే, నాన్యథా, 

నాన్యధా, నాన్యధా-” 

పూర్వపుణ్యమనడానికే కాందణు జాతకబలిమి అనడం కలదు, 

ఆమాటకూడా నేను వకచోట సభలోనే వాడివున్నాను. 

(వేమవరాగిహార శతావధానమునుండి 

౫ జననపులగ్నమం దలదు శకరిగురుండును శుకుండున్ గుజుం 

డను నల రాహువు న్నను ఘనుంబొనరించెడి నంతెకాని యే 
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నును నొక నత్కవీశ్వరుండనో : తిరసయ్యయు నొక్క మేటిమా : 
యనఘ కవిగగహంబులు, గంహాంబులు గవ్వనుజేయు వజమున్. 

యీ యంశాన్నే భంగ్యంతరంగా వకచోట కొలది కాలంనా(డు 

వాభసివున్నాను. ఆ పద్యం “వికిమ చెళ్ళపిళ్ళ” అనే వ్యావహారికభాషా 
పుస్తకంలో మీరు చదువుతారు. అయినా దాన్నికూడా వుదాహరిస్తాను. 

శా. నీ కారుణ్యమకాక యనృపతిగానీ వీని? బూజింపంగా 

నీ కాలమున నెంతపాట్కవియో : యేమంజవిద్వాంసుండో £ 

సీకే స్పష్టము, వీనిముం దొకరుండేని న్నిల్చి గక్రైక్కెనే ? 
మోకాల్పంటియె నీ కటాక్షమున నబ్దుల్ నాకు గా మేళ్యరి క 

యెంత వినయం కోసం వాసి నా ఆయీ పద్యాలచో కొంత గర్వ 

స్పూర్తి లేకపోలేదు. కొందజు సకలక9ిమలూవడి యేవో గొప్పకు కావల 
సిన హయత్నాలుచేసి వాట్లను అనుభవించే సభలో వినేవాళ్ళు లోలోపల 
నవ్వుకుంటారనేనా ఆలో చించక,“నేను వట్టిచవటను, అథాగ్యుండను యేమో? 

యేమో? యేమో” ఆంటూ వినయాన్ని పికటించుకోవడానికి మొద 

లెడతారు. అట్టితోవ నాకు నచ్చదు. నేను ప్రకట్ఎచే వినయపుపద్దతి చూపిం 

చనే చూపించాను. కాళిదాసాదులుకూడా ఆత్మనుగునించి అంత అవివే 
కంగా తిట్టుకొని వినయాన్ని ప్రకటించలేదు. “మందః కవిమశఇః(ప్రార్డీ”' 
అన్న శ్లోక మెజు6గని అక్షవాన్యు లెవరు? నిజంగా అంతచవటయు “అంత 

ఆభాగ్యుండు” న్నూ తానయివుంశే, ఆట్టివాడు యెంత పియత్నించినా 
ఆ వ్యక్తిని సమ్మానించడమే తటస్టింపదుగదా ? కాబట్టి స్వవచోవ్యాఘా 
తపు మాటలతో వినయాన్ని ప౦కటించుకోవడంలో విశేషించి కాని కొం 

చెంగాని పియోజనం వున్నట్టు నాకు తోంచదు. తాను వానే వారంత 
కున్నూ తన జీఏతానికిన్నీ కొంత కాకపోతే కొంతేనా సంబంధం వుండ 
డం అవసరమని నేననుకుంటాను. అతివినయాన్ని మనపెద్దలు సుతరా 

మున్నూూ అంగీకరించలేదు. అంన్కర స్టే ““అతిఏినయం ధూ_ర్తలక్షణం” 

అని యెందుకు నిర్వచిస్తారు ? 
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ఈశబ్రం సాధువైనా కాకపోయినా నిర్హేతుకంగా ఆపాదించే ఆవ 
వాదలను యీ శబ్ద్బంతోనే పండితులూ, పామరులూ వాడతారు. దీన్ని దిచ్చే 
యొడల నిరపనిందలు అని దిద్దవలసివస్తుంది. యెన్నో శబ్దాలు యాతా 

మాజిపోయిన వున్నాయి. యీ శబ్దం యెంతో అప భంశంగా మాతఆికూడా 
సంస్కృృతశళబ్ద మేమో? అనే (భనమను కలిగిస్తూవుంది. నీలా _1. అపనింద. = 

నీలాపనింద అన్న వ్యుత్పత్తి చెప్పి చాకప్పుడు వొక పద్యంకూడా చాలా 

కాలం [క్రిందట చెస్పబడింది__.__ 

“పిల్తాపనింద యనగా, భూతోకమునం దబద్ధపుం బలుకగు. స్కీ 

నీలాపనింద (ప్రకృతము, నీలవలన6 గలుగుకతన నిజమె తోంచెన్”” 

(పస్తుతం మన క్కావలసింది నిర్హేతుకాపవాదలకు భేకంలో యో 

పదం పర్యాయపదంగా అందంలూ వాడుకుంటూ వున్నారన్నది. యా ఆవ 

వాదలువేనసే జనులు కొందఆు పితీకాలంలోనూ వుంటారన్నందుకు తేంితా 

యుగంనాటి వొక చాకలాయన మనకు వుద్చోధకుడుగా కనబడతాడు. 
కాని సవిమర్శంగా ఆలోచిస్తే ఆ రజకుడు సీతాపాతివిత్యం దురుద్దేశంతో 

ఆఅపవదించినట్టు కనపడదు. యేమంటారా ? రాములవారియందుగాని, సీతా 

మహాదేవియందుగాని వాడికియేవిధమైన దురు ధేశమున్న్యూ వుందని ఎవ్వరూ 
యింతవణకు చెప్పగా యెవరేనా విన్నారా * లేదు నిజానికి వాడు. 

“తెల్లని వెల్లా పాలూ, నల్లని వెల్లా నీళ్ళు" అనుకొనే వాళ్ళల్లోవాడు, 
సుళ్ళా మేమో తన యిలు కుడిచి అన్యత9 వుండడమే దోషంగా వాని 

క్క_నబడ్డది, ఆ పటాన్ని వెట్టి రాముజ్ణా కాను. యేలుకోవడానికి నేను” 

ఆంటూ ఉపమానవిధయా (ప్రసంగించాడు, రాములవారి నౌకరు విన్నాడు. 

మనవి చేయడం తప్పక మనవి చేశాడు, దానితో కొంపమీదికే వచ్చింది. 
ప్రస్తుతం మనకది యావత్తూ విచారించ వలసిన ఆగత్యంలేదు. లోకంతో 

వుండే అపవాదకులు అపవదింపబడేవారిమీద యేదో వైరం వంకే దాన్ని 
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పురస్కరించుకొని యేవో అపవాదలు వేసి కసితీర్చుకుంటూ వుండడం 
వుందిగాని (ప్రస్తుతపు రజకుడియందు అటి దోషం లేశమూ లేకపోవడం 

చేత యిత లో యీ అపవాదకాపశదకోటితో చేర్చవలసి వుండదని తోస్తుంది. 

సుమారు ము-ప్పెయేళ్ళానాడు కాకినాడలో వెలువడే సరస్వతీ పతింకలో.__ 

“అభవవాదతరంగిణి” ఆనే శీర్షికతో ఒక గడ్యపు_స్తకం వెలువడింది. కాని, 

ఆందులో వున్న విషయం పిస్తుతవిషయాన్ని జోధించేదిగా వున్నట్టులేదు 

దాని కాపేరు యెందుకు పెట్టవలసివచ్చిందో ? అని ఆరోజుల్లో నాలో 

ti 

ఇచను అనుకున్నట్లు కూడా క్షాపకం వుంది. వేణాం సంస్థానాలు చూద 

రోజుల్లో వొక విద్వత్కవి మేం వెళ్ళినప్పుడే ఆక డికి వచ్చాడు. యేదో 

సంస్థానపండితులు పరీక్ష చేసేటప్పుడు మాతో ఆయనకూడా కూర్చున్నాడు 

గాని నాడు ఆయనకు దె వాత్తూ జరం తగలడంచేత యేమి బాయలయు: 

ఆయేడు అలా గడిచిపోయింది. మజువటివత్పరం అవధాననభ యేర్పాటు 
చేశారు. ఆయనకి ఆవేశ యేకాదశి. వుపవానంతోసే ఆయన శతావ 

ధథానాని కంటూ పృచ్చక పిశ్నలను మ్ంటూ పరథమచరణం చెప్పడానికి 

మొదలు పెట్టారు. 25 మందికి 25 చరణాలు మొదటివి చెప్పిన ఆంతబ్లూో 

ఆయనకి యెం తోచిందో ? మెడకు _పెమీద కండువా చుట్టు బెట్టు కొని 

సభకు నాష్టాం గపడి “ఆయ్యా : నాకు యీూవెళ యేమీ స్పురించడం 

లేదు కనక క్షమించండి; మజివొకప్పుడు సభ చేస్తే ఆప్పుడు చేసాను అవ 

ధానం” అని చె ప్పేటప్పటికి రాజుగారున్నూూ. సభ్యులున్నూ, ఏకాదరీ ఉప 

వాసం దీనికి కొంత కారణమై వుంటుందని అనుకున్నారు గాని ఆంతకంే 
య్మీ అనుకున్న క్షు లేదు. వెళ్ళిపోయింది. యిదిజరిగినసంవత్సరం మన్మథ. 

మతి యేడెనిమిదేళ్ళకు అనగా కోభక్ళృ త్పంవత్సర_లో నేను 
యులూరుతలతో సోమంచి భీమశంకరంగారికి, ఆతిధిగా వున్నప్పుడు ఆ 

వైజాం దేశీయులు యిద్దయు బాంహ్మణులు నేతవధానంచే శేవారు అద 

విద్వాంసులు సంచారార్ష్లం వచ్చారు. సంపన్న గృహానులను చూచారు. 
అ థి 

వారికి కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలోనే ఆనుకుంటాను సభ యేర్చా 
టయింది. సభాచెినంనాడు వారు నా బసలోకి నన్నుచూచేనిమి త్తం వచ్చి 
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యేదో పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుకోవడం జరిగిన తరువాత లోగడ గద్వాలలో 

సభకు సంబంధించిన వృత్తాంతాన్ని యెత్తుకొని “నాడు తమ అనుగ హాన్ని 

ఆయన కోరకపోవడంచేత ఆలా జరిగింది. అందుకోసమని తమదర్శనానికి 

పచ్చి ఆజ్ఞపొంది వెడదామని వచ్చా” మని మెల్లిగా చెప్పడానికి మొదలు 

పెక్టేటప్పటికి నిర్ధాంతపడ్డాను. అప్పటిదాకా నాటి “ఏకాదశీ ఉపవాసపు 

సభావృతాంతం” యిలా పరిణమించిందని సుతరామూ నే నెజుగను. 

మనదేశంకంకే ఆదేశం యీలాటి విశ్వాసం విషయంలో చాలా అగ్ర్వగ 

ణ్యంగా వుంటుంది. అనేక గాధలు పూర్వపండితుల వాదోపవాదాలకు 

సంబంధించినవి యాలాంటివి విద్వత్చిరంపర చెప్పుకొనేవిలేకహపోలేదు.పోసీ, 

ఆయనకిన్నీ మాకూనున్నూ యేమేనా వాదోపవాదాలేనా జరిగాయేమో : 

ఆంతే అడదిన్నీ లేదు. యిల్లా వున్న సంబంధం ఉభయులమూ కవులమవడం 

తప్పయితరంచలేదు. యెవరు కల్పించారో మహాప్పిబుద్దులు ఆయన నాడు. 

ఆవధానం చేయడానికి ఆరంభించి మధ్యలో వుషరమించడాసికి మమ్మల్నీ 

కారణంగా నిరూపించారు. ఆలా నిరూపించినట్టు యూ వేదవిద్వాం 

సుల అమాయిక (పసంగం సాక్యమిచ్చింది. దిన్ని యధార్థాన్నిచెప్పి కా 

ట్లుకుందామం కు శక్యమౌతుందా 2 పయత్నించినకొద్దీ మతింత బలపడు 

తుంది. అయితే యిదికల్సించి నవారికి మాయందేమేనా 'ద్వెషంవుండివుం 

డునా ? ద్వేషం లేదు సరిగదా, పెగా అంతో యింతో, అనుగహమే 

వుండివుంటుంది. అందుచేత యీ “నీలాపనింద” ఆఅను(గాహకులద్వారా 

గానే కల్పితమయిందనుకోవాలి. యిది జరిగిన మజుచటి సంవత్సరమే 

ఆత్మకూరు సంస్థానంలో పండితులకూ మాకూ కొంత విద్యావివాదం జరి 

గింది. అందులో వుండగా ఆ సంస్థాన పండితులలో (ప్రధాన పండితుడికి 

“గంహణి వ్యాధి పా9రంభించి చాలా చిక్కు పెట్టింది. అప్పుడు వారు 

దాన్ని “చేతబడిి”గా భావించి దానికి పృితికి9యలు చజయడానీికి పెద్ద 

ఆట్టహాసం చేయడం రాజుగారికి తెలిసి “తగిన వైద్యం చేయించుకోండి, 

“చేతబళ్ళు” వుంపే వుండ నివ్వండిగాని పిస్తుతం ఆలాటి అనుమానంతో 
pr | 

లేశమున్నూ అవసరంలేదు.”” అంటూ నివారించారు. ఆ పండితులు 
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ఆ దోషం మామీచ ఆపాడించాలని బుద్దిపూర్వకంగా పన్నిన పన్నుగడే 

కాని నిజంగా ఆ గంహణీవ్వాధి మేము వారికి “చేతబడి” ద్వారాగా 

పంపిందని వారు విశ్వసించి వుండరని మే మసుకున్నాం. యిప్పుు డంతగ్గా 

వష అస్త తాం ౦౫ సా హ్ ప్రే షే కవ జయ లెదుగాని పూర్వకాలంలో కాస్త కుంకుమబొట్టు పె స్పైవాళ్ళకల్లా యో 

ఆపసవాద వుండేది. నిన్న మొన్నటిదాకా జీవించి వున్న ““ పాలంకిె 

రమణయ్య *” గారికే కాక యిప్పుడింకా సజీవురాలై. వున్న ఆయన 

భార్యకుకూడా యా” చేతబడి” విద్యలో చాలా పివేశమని దానికి 

సంబంధించిన చాలా గాధలు చెప్పుకోవడం వుంది. విస్తరఖీతిచేత ఆగా 
ధలు వుదాహారించలేదు. 

పండితులకూ కవులకూ యీ అపనింద అంతగా తేదుగాని వగటి 

షాలవారికీ భాగోతులకూ విశేషించి వుంది. యేదో గింజలు నోటిలో 

నుకొని సభలో యేమీ యెబుగనివాడిలాగ కూర్చుని ఆ గింజలు పటు 
క్కు_న కొం కేటప్పటిక ల్లా మడ్డి లి పగిలిపోయిందనిన్నీ, భాంవేషగ త్తె 

విరుచుకు పడిపోయిందనన్ని తరవాత యా సంగతి కనిపెట్టి ఆ భాగో 

ల్లోనే మతౌెకడు (యో చేతబడి విద్యలో పం వెశం కలవాడు యేదో 

విభూతి మంత్రించి (హోం (హ్రీం (హూం అని ఆచేతబడి తిప్పినతరవాత 

భాగోతం సక 9మ6గా నెజవేశిందట : గాని తెల్లవాలిన తరవాత భాగోతం 

చూడడానికి వచ్చిన జనమంతా యెవళ్ళిళ్ళకువాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగాక మొట్ట 

మొదట చేతఒడి చేసిన పురుషుడు అక్కడే కదలక మెదలక ఆగిపోవలసి 

వచ్చిందనిస్నీ, దానిక్కారణం జాగోతులు తమమీద కొట్టిన దెబ్బను (చేత 

బడినన్న్నమాటుతప్పించుకొని మళ్ళా కొట్టడ మనిన్ని ఓనడం. న బాల్యుంనా 

గ్ర 

తికి బాగా అంములాటివి చెప్పుకోవడం వుండేది. అంతకాకపోయినా యిప్పుడు 

కూడా యీలాటి సందర్భాలు వింటూనే పున్నాము. 

“సర్వా వెంకటశేషయ్య యమ్. యే.”” యితనికి యిట్టి ప్రయోగ 

బాధ తటస్టించడమూ, యింకా నివ్నర్తించకపోవడమూ గత సంవత్సరమే 
ఒ౬౦దరులో విన్నాను. మంత్రశాస్తాంన్ని విశ్వసించేవాకి Fa) © mew విశ్వాస 
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వేయాలే. భారత యుద్దాలు రామాయణ యుద్దాలు యివన్నీ మంతశాస్ర 

విశ్వాసంతో నంబంధించివుంటాయి. నిన్న మొన్నటిదాకా పూర్వపు యుద్దా 
అలో వుండే ఆశ్చర్యాలనుగూర్చి మనం చాలావజకు కవుల కల్పనకింద 

సేయడం జరిగేవి యిటీవల యూరవపుఖండ యుద్దాలలో యత్యకంగా 

జరుగుతూవున్న ఆశ్చర్యాలు కాదనడానికి వలకాక పోోవడంచేత పూర్వపు 

చూల్లకుకూడా కొంత యోగ్యత కలిగింది. యిప్పటిదానికిన్ని ఆప్పటిదాని 

కిన్ని వున్న బేదం యొంతోలేదు- అదంతా మం(|తబల మని వాళ్ళు (వాశారుః 

కాదు “యంతబలమే” అని యిప్పటివాళ్ళు బుజువు చేస్తూన్నారు. యంత్ర 

శులం గొప్పదా ? మంటత్రబలం గొప్పదా ? అని మనం విచారిస్తే మంతి 

బలమే యెక్కు_వదిగా తేలుతుంది. మంతిబలంచత సాధించిన కార్యాన్ని 

మనం యంత ౨బలంచేత సాధించగలిగినా, దానికున్నంత అమోఘత్వం 

చీనికి వుండదు. మ్రస్తుతం యూ విషయం విచార్యం కాయం. 

యిష్ప్వుడుకూడా *“చేతబళ్ళు" వున్నట్లు కొన్ని (వమాణాలు కనబడు 

తూనే వున్నాయని వానే వున్నాను. యివి తుచ్చదేవతోపాసనలవన్ల 

సాధించేవనిన్నీ, మహామం(తోపాసకులు వరమార్లదృష్టికో వుపాసన 

చేస్తారే కాసి యిట్టి తుచ్చుఫలాన్నిి ఆపికించి తపస్సు వ్యర్హపజచరనిస్నీ 

ఆఅందయూ చెప్పుకొనే విషయమే. కీ. శే. నడివింటి మంగ శేశ్వరళాస్తుల్లు 

గారికి సంబంధించిన చరిత్రలో యీ మంత్ళశాస్త్ర విషయం చాలా ప్రధా 

నంగా వుంటుంది. యేదో సంస్థానంలో రాజుగారు విరిని “అయ్యా: 

మీరు “శివోఒహం, శివోహాంి అంటూ వుంటారు కదా ? పార్వతీదేవి 

మీకు భార్యే అవుతుందా 7” అంటూ పిిశ్నించేటప్పటికి శాస్తుల్లుగారు 

ఆప్పటికి వూరుకొని, రాజుగారి తల్లికి ఆబ్లెక ము నాడు వెళ్ళి కూర్చ్నును, 

(తమకు అక్కడికి వెళ్ళవలసిన ప్రసక్తి కితో సంబంధంలెక పోయిన్సా 

శాస్తులుగారు రాజుగారు చేసిన శంకవంటివే కొన్ని నిర్మాగమాటంగా 

నిర్భయంగా చేసెటప్పటికి, ఆ శంకలు శుద్దాంతాని నికరాా డా అవమానకర 

మనవిగా వుండడంచేత శౌర్యం ప పట్టజాలక “చూసారేం పట్టుకి కోండి” అని 

నౌకర్తను హెచ్చరించేటప్పటికి నౌకర్లు శాస్తుల్లు గారిని "పటుకోవడానికి 
వం 
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దగ్గిణకు రాటోయేటప్పటికి ఆయనవడ్డ సిద్దంగానె వున్నవిభూతని వాళ్ళమీ 
దకి వూదేటప్పటికి వాళ్ళు “కుయ్యో మొత్లో” అని పాటిపోవలసి వచ్చిం 

దనన్నీ తరవాత రాజుగారుకూడా స్వయంగా ప్రయత్నించి చూచారుగాని 

కృతార్తులు కాలేక అజ్జించవలసి వచ్చిందనిన్ని చెప్పుకుంటారు. ఆ యూ 

గాథలు యించుమించు ౪0 లేక 70 యేండ్రనాటివికాని, యుగాంతరాలనా 

టివి కావు. నిన్నమొన్న వొకానొక శాస్తుల్లుగారిని (పీరు పల్నాటి తాలూకా 

వారు, గూర్చిన మంతం౨ళానస్తు పంస క్తి అత్యాశ్చార్యకరమెనది చదివాను 

త౨లింగపతింకలో,. ఆయా నడిపవింటి శాస్తుల్లుగారికి సంబంధించిన మంత 

శాస్త్ర పాండిత్యం లోగడ మా ప్రధాన గురువువల్ల వినివుండడశంచేత నాకు 

విశ్వాసంగానే కనపడింది. ఆయీ నడివింటివారి చరిత9కు సంబంధించిన 

గాథలు చాలా వున్నాయి. మతాకప్పుడు మువృటించుకుందాం. సంస్క 

తంలో ఆత్యాశుధారతో వీరు రచించిన శ్లోకాలు చాలా వున్నాయి. బొబ్బి 

లిలో వీరికి నాళోతరంవారో ? అయివో తరంవారో యిప్పుడు వున్నారు. 
ఆఅమలాపురం తాలూకా ముమ్మిడివరం [ప్రాంతంలోనూ కొందబజు వున్నారు. 

సంస్కృ తభాషూభ్యాసానికి మొట్ట మొదట పా9రంభించి చదివే శబ్లమంజరి 

వీరు రచించిందే. డానిళో “శ్రీమధ్య మందిరకులొ అన్నమాటకు సరి 

యెన నడిపింటి (నడివింటి నడిమి __ యిల్లు నడిమిబ్లు) పదం కొంత 
యా 7 7 

సంపిదాయజ్ఞులకుగాని బోధపడదు. నేనుమాగాిమాన్ని గూర్చి “కంకణ 
ang 

గాళిమంబు కాపురంబు” ఆని వాడివున్నాను. మా ముతాతగారు “వలయ 

పురం అంటూ వాడివున్నారు. యిది అనాదిగాకవుల ఆచారం. యీశళాస్తుల్లు 

గారిఅల్లుడు రెడ్డి శాస్తుల్లుగారుప్రాచీనకా లపు ప్రీడరు. కొంతసంస్ఫుతసా 

హిత్యం వున్నవారు. ఆయనకు సిద్దాంతకౌముడి చదవాలనే కుతూహలం 

వుండి మామగారిని కో రేటప్పటికి ఆయన మన:ఃపూ_ర్తిగా ఆశీర్వదించిన 

ట్లున్నూ. ఆపట్లాన్ని కౌముది పేలపిండిగా రెడ్డిశాస్తుల్లుగారికి అన్వయ 

మెనట్లున్నూ బహుమంది చెప్పగా వినడం. యివి అసత్యమనడానికీ వల్ల 
a... C0౧ a) 

కాదు. నిజమనడానికిన్నీ వల్లకాదు, కొన్ని యిప్పుడుకూడా వున్నాయి. కాని 
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లని వాం స్పై కందు సహృదయులు విశ్వసిస్తారు. గాని కొందతో 

బట్ట దీన్ని ఆపి పిస్తుతం ఆందుకుంటాను. 
pa =] 

oh U4 ర tb bY గ్రో 4 

పీట్లల్లో కొన్నిగౌరవాపాదకాలుగానున్నూ, కొన్ని లాఘవాపాదకాలు 

గానున్నూ, కొన్ని ఉభయాబాదకాలు గానున్నూ వుంటాయి. (శ్రీ శంకరా 

బార్వ్యులవారు మద్యం పుచ్చుకోవడానికి సంబంధించిన కథ ఒకటి వుంది. 

చ్రాలావుందె చెప్పుకుంటూ వుంటారు. శిష్యులుకళూ డా వారిని అనుసరించి. 

“ వమహాజనో యేన గత స్పపంథాః ” కనక మద్యపానం మొదలు పెక్తు 

టప్పటికి ఆచార్యులవారు దాన్ని వారించడానికి వొక కంచరి దుకాణంలో 

కరుగుతూవున్న సీసాన్నికొంత మంచినీళ్ళపాంయంగా గడగడ తాగి మిగి 

లినడాన్ని శిష్యులకి యియ్యటోయెటప్పటికి యే శిష్యుడున్నూూ దాన్ని (గహాం 

చక పాజిపోయారనిన్నీ, తడ్డ్వారాగా ఆ శిష్యులకు బుద్దివచ్చి మద్యపానాన్ని 
మానడం తబస్టించిందనిన్నీ చెప్పుకుంటారు. యిది నిజమైనదే అయితే 
సీలాపనిందలలో చేరదు. కానిపక్షంలో....అనగా కల్పితమే అయితే శంక 

రాచార్యుల వారియందు “కరు మకర్తు మన్యథా కర్తుం సమర్హత్వాన్ని”..._ 

ఆపాదించే వుద్దేశమే కాని యీ కథలో దురుద్దేశం లేశమున్నూ లేదు. 

తాగా ఆలోచిస్తే యీ కల్పనలు చెనేవారితో సదు ద్దైశ్రపరులున్నూూ వం 

టారు; దురుధైేశపరులున్నూ వుంటారు. వారివారి వుర్రేశానుసారంగా వారి 

వారి కథాకల్సనలు వుంటూవుంటాయి. యెదో మహత్తు వుండడానికి అవ 

కాశం వున్నవాళ్ళ విషయంతో యిలాటి యితిహాసాలు పరంపరగా వస్తూ 

వుండడంచేతనే అనుకుంటాను, యిటేవల సామాన్యవ్య క్పులను గుటీంచి 

కూడా యిలాటివి కల్పన చేసారు. యివి పొమరముఖతః రావడమూ 

వుంది. పండితముఖతః రావడమూడఉింది. మొదటిదానికంకి రెండోడాని 

యందుపా9మాణ్యం యెక్కువ వుంటుందని చెప్పనక్క-అలేదు. కానివారు 

కూడాకొండలు ఆతిశయో క్రికల్చ్పనలు చేస్తూనే వుంటారని సాఅనుభవంలో 
వున్నది వొకటి చూపుతాను. 

నేను కావ్యాలను చదువుకొనే రోజుల్లోది యీ కథ ; కాని నాకు 

షష్టిపూర్తి దాటిన తరవాత బయలుపడింది. లంక బ్ర)హ్మ సోమయాజులు 
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అనే వక శిమ్యనివల్ల విన్నాను. దాని స్వరూపం యిది ; నే నేమో గురువు 
గారివద్ద పొఠం కంగొబంగా చదవడమేగాని ఆ పాఠాన్ని వల్లించడమంటూ: 

వుండేడికాదనిన్నీ, డాన్ని కనిపెట్టి వకనాడు ఆ గురువుగారు కూకలేనే, 

టప్పటికి. “ఆయా ! నే చదువుకొనే పుస్తకంలో నన్నెక్ళ్క_డ అడుగు 

తారో, ఆడగండి” అన్నాననిస్నీ, వారు ఆడిగారనిస్ని, వందలకొలది 
శ్లోకాలు సవ్యాఖ్యానంగా వప్పజెప్పాననిన్ని వెక గురువుగారు చెప్పినట్లు 

ఆ సోమయాజాలు నాతో అనగా విని, యిది కేవలమూ ఆ గురువుగారికి 

నాయందు వుండే అనుగంహోతిశయంగా భావి_చి.. “నాయనా, యిది 

నిజంకాదు, నౌ పొఠమందు నే నెన్నడూ ఆగశద్దగా వుండటమంటూ లేదు. 

విశేషించి వర్షన లేకుండానే నాకు శ్లోక వ్యాఖ్యానాలు స్వాధీనం కావడం 

మాతం నిజం. పెకథ దాన్ని అనుసరించి పుడితే పుట్టిదేమో ? కాని 

సీజంమాత9ంకాదు"”అని' అతనితో చెప్ప వున్నాను. అతడు విశ్వసించాడో. 
లేదో ? రన్నో చోట్ల వున్నా యధార్థాన్ని నేను హికటిస్తూనే వున్నప్పటికీ 

మామూలు కథలు కథలునానే నడుస్తూ న్నాయి . 

“అమం(తోపాసకౌ సంతా వపి కాళీ దయాకదా ౩ 

తరత ర్వేంక పేశశ్చ పరస్స్పరహితౌచ య” 

అని కాళీ సహసంలో కంఠో క్రిగా, మాకు కిమమన ఉపాసన 
లేదని చెప్పబడి వున్నా, మం ప దేశంకోసం మమ్మల్ని మోమోటు 

"ప /క్రైువా రెందతో వుండడం అనుభూతం. వొకాయన కౌముదిదావా చమవు 

కొని నా దగ్గిరికి విద్యాభా్యసవ్యాజంతో (ఆసలు వుద్దశం అది కాదు) వచ్చి 

ఆహోబలపండితీయం మొదలెట్టి చదువుతూ నాలుగ. దుదరోజులయిన 

తరవాత అసలు కోరికను బయలుపజిచాడు. నాకు ఆలాటి ఛ__ర్రిాయుక్తులు 

లేవంటే; ఉపడేశించడానికి అంగికారం చేక ఆలా చప్ప నట్టు భావినాడుగాని 

విశ్వాసిసాడా ? అందుచేత యథార్థం చెప్పినా పియోజనంలేదు. కనక సరే 

దిన్ని చదువుతూ వుండు, మంచిరోజు చూచి దానిసంగతి ఆలోచిద్దామని 

గంథీరంగా చెప్పి, మొదలెట్టిన పాఠాన్నే కొన్నాళ్ళు సాగించి మజశివొంత 

చనువు చిక్కిన తరవాత వున్నయథార్దాన్ని తెలిపాను. విశ్వసించాడో, 
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లేదో? చెప్పలేను. అతడు మంచి కవి; ఆశుకవికూడాను. పండిత కవి. పేరు 

(వాస్తే అకడి కేం కోపంవస్తుందో అని దీనిలో వుదాహరించలేదు. మం|తోప 

దేశానికి మిష కల్పించుకు వచ్చినవాడేకాని అతడు శిష్యకోటిలోవాడు 
కాడు. యావముం చ పం9వాద యింతతో' ఆగితే కొంత నయమే ; 

ఆగలేదు. యిది “పీతా” దాకా డేకింది. అదిన్నీ నా చెవిని బడింది. 
యేమిటి చేసేది ? *కధక్తా_ళ్ళంటూ వుంటాయా ?” అనుకొని వూరుకో 
వలసిందే. జీవితానంతరం యూలాటి కధాకల్పనలు బయలు దేఅడం కొంత 

సహజమే. జీవితకాలంలోనే బయలుడేతితే గతేమిటి ? ఆ బయలుదేఅకం 

యేదేనా శతు౨త్వాన్నిి పురస్క_రించుకొని బయలుదేఆశితే కొంత యు రక్తం. 

ఇవి ఆలాటివారిద్వారా బయలుదేదినవిగా తోచవ. "మొట్టమొదట ఏటిక 

జన్మస్థానం ( ““ఏజుల జన్మంబు”? అన్నట్లు యెక్ళ_డో తెలునుకోవ 

డానికి వశంకాక యెవరో పాిరంభిస్తారు. వారిద్వారా వీరూ, వీరిడ్వారా 

వారూ దాన్ని వ్యాప్తిలోకి తెస్తారు. “లోకము మూయను మూకు డున్న దే ౭ 

తెనాలి రామలింగానికి పెద్దన్న, ముక్కు_తిమ్మన్న, భట్టుమూర్తి, 

యింకా కొందయలూ ఏక కాలీనులు కారని నేటివారు బాగా బుజువు చేసినప్ప 

టికి వీరందజితోటిన్ని రామలింగానికి ముడిపెట్టి చెప్పుకొనే కథలు 
చెప్పుకుంటూనే వున్నారు. ఆలాగే పె మ తన. సత్యేతరాలని యెంత 

గాఢంగా బుజువుచేసినా చెప్పుకొనేవారు చెప్పుకుంటూనే వుంటారు. 

యమూలాటి సందర్భాలనుగూర్చి కొందజణు విమర్శకులు కొంత కృషిచెసి 

తత్త్వ నిర్హయానికి పాటుపడడం అవశ్యకమే కాని ఆ విమర్శకులు 
అంతతో ఆగక నబ్వురూ శిరసావహించే భారత భాగవత రామాయణాల 

మీదికికూడా తమ బుద్ది చాకచక్యాన్ని ప్రసరింపజేసి ఆయా పుణ్యగాథల 

యందు తోకానికి అవిశ్వాసాన్ని కలిగించడం కోచ్యంగా వుంది. వేదంలో 
వుండే యితిహోసాలు గాని పురాణాల్లో వుండే యితిహోసాయు గాని నమ 

_స్తమూ అర్హవాదలుగా (లేని కథలు కల్పించి సత్యం వగైరాలను దృఢ 

పజచడం “సేరు అర్లవాదమంటారు మీమూంసకులు) నిర్ణయించే వున్నారు 

గాని, వాట్రవల్ల యిట్టి చిక్కు_రాదు. అది ల; గజంమిధ్య ; పలాయనం 
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మిధ్య” వంటిది కనక యెవరికోగాని అవగాహాన చేనుకోతగ్గదిగా వుండ 

దని తాత్పర్యం. పతి పిసిద్దవ్య క్రినిగూర్చిన్న్ యేదో నిందా కల్పన 
వున్న క్రై కనపడుతుంది. సంస్కృత గింథంలో లేని నింద తెలుగు 

అనువాదంలో కనపడడం వుంది. దపది స్వయంవరసమయ 6లో 

ఆ ధనస్సు కర్డుడు ఎక్కు_ పెట్టి మత్స్యయంతా?న్ని కొట్టడానికి సిద్దపడుతూ 

వుండగా, పాండవులు మత్స్యయంతం తెగిపడ్డకే తలుస్తూవుండగా(మేనిశే 

పాండునందనా 8) దౌ)వ ది ““నా౭.హం వరయామిసూతమ్ిి ఆని నిరా 

కరించడంవల్ల కద్దుడు రసాభాసశృంగారమందు యిష్టంలేని ఉత్తమనాయ 

కుడు కనక (ఎకతె వానురాగశ్చే దంసాథాస8) ఆ వుద్యమాన్నుంచి విర 

మించినట్లు సంస్కృతంలో వుంటే, తెలుగులో నన్న్నయ్యగారు ఆసలు 

ఆ ధనుస్సు యెక్కు- పెట్టడమే తిలగింజంతగాబోలను తరవాయి వున్నట్టు 

బాశారు. యిక్కడ నన్న య్యగారికి కర్ణునియందు ద్వేషం వుందని 

కన్య చెప్పరు. వ కృతినాయకుడు ''రాజరాజనరేందుజ్ఞి సంతోష 

కై వుద్దెశంతో (రాజరాజ నరేందుిడు పాండవ వంశస్థు డనుకొనే 

దద్ద్తిని) ఆలాటిమార్పు చేశాడేమో ? ఆఅనుకుంకు భారతకాలంలో 

వారికి యెవరికో తప్పు కర్ణజ న రహాస్యం తెలియదుగాని రాజరాజ 

నరేందు9ని నాటికి ధర్మరాజాదు లేలాటి పాండవులో కర్టడూ ఆలాటి 

పాండవుడే అనే సిద్దాంతం సర్వవిదితమేకదా ? అందుచేత ఆయీ వూహలు 

పొానగవు, కర్ద్వుడుకళూడా అభిబూనపాతు)డే అవుతాడు. ఆ శ్లోకాలు నన్న 

య్యకు బాగా సమన్వయించలెదు. మనకే సమన్వయించాయి అసుకోవడం 

బౌ_త్తిగా రుచించనిమాట. భారతపితులు నానాదేశాలలో నానారీతిగా ఉప 

లబ్బం అవడాన్నిగూర్చి లోకంలో వివాదం లేదు కాబట్టి, నన్నయ్యగారికి 

లభించిన భారతంలో ఆలాగే (కిలమాత్ర9ం యెక్కు_ పెట్టడం తరవాయి 

వుందనుకోవడమే యు _క్రిసహం. ఆయితే భారతాలు నానావిధంగా యెం 

దుకు వుపలబ్దం కావలసివచ్చింది ? అనే పిశ్న ఒకటి యిక్కడ ప్రస్తుత 

మవుతూవుంది. యిది పెద్ద పిశ్న. దీన్ని గుతించి వలుపురు వాసే 

క్ 

ఆ 

వున్నారు. సన్ను వా్శయవలసి వుండదు. భారతం బహు కమ 2, 
po. | 
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పృవాడాన్ని వొప్పుకొనేవారికి యీ శంక క్షణంలో నివర్ష్హిస్తుంది. యెవరు 

వాాసినా వారు ఆకాలీనులే అయినా యావత్తు సంగతినీ పిత్యక్షంగా 

చూద వాయడం ఆఅనుభవవిరుద్దంకదా ? కొంత పిత్యక్షంగా చూచి 

వా?సినా కొంతేనా విని వా9౨సిన భాగం వుండి తీరాలి. మత్స్యయంతి)ం 

కెగ్గొట్టినపిమ్మట చాలా సేపటికే వచ్చారో వ్యాసులవా రక్క్లడికి, యింకా 

మటలునాడే భతాారో ? దౌ9పదిని అయిమగురికి పెళ్ళి చేయడం యేలాగ? 

అనే ధర్మసందేహం తీర్చేటందుకు కదా వ్యాసులవారు అక్కడికి 

వచ్చింది. అందుచేత వారు యేలా విన్నారో 2? ఆలా వాిసివుందురు. 

పిత్యక్షంలో చూచినవారెవరేనా అక్క_డవుంకే ఆ భాగంలో వ్యానుల 

వారు వా౨సినదానికి భిన్నంగా (పచారంచేశారేమో ? ఆయా విషయం 

తేలేదికాదు. నా అనుభవాన్ని బట్టి కథకు సంబంధించిన వ్యక్తుల జీవిత 

కాలంలోనే కథలు తాజబువమాజఅవుతూవుండగా కొంతకాలం పాతబడిన 

తరవాత తాజుమాజఅజవడంటో అభ్యంతరం వుండదని య్యే వే. ఎట పాళ్చా 

త్యయుద్దవా_ర్తలు మనకు సరిగా తెలు స్తూన్నాయా ౩ అపుండిన్ని సాధనాలు 

కూడా లేవాయె తత్తథాసాం. 

మా. న పుట్టి యిప్పటికి సుమారు ముప్పయేళ్ళు కావ 

చ్చింది. గుంటూరుసీమ పుట్టి కూడా యించుమించు అంతే. యిప్పటిదాకా 
(కొందజు లోపించినా ఆగింధద్వయానికి సంబంధించిన పాత్రలు చాలా 

వణకు సజీవుటే. యిట్టి స్టితిలో ఆంచులో నంగతులు (కాన్న ఆఅనుకుం 

దాం) సర్వాబద్దం అని కొందజు వాయ సాహసించినవారు లేరా? ఆలాగే 

ఆ రోజులలోనున్నూ కొన్నవిషయములనుగూర్చి అపవదించేవారుకొందణు 

వుంపే వుండవచ్చుననిన్ని, కంమంగా వారి అపవాదులు విని నమ్మిన 

ఆకాలానికి కొంచెం యిటీవరి కవులు గింఢంలో చేర్చి వుందురనిన్ని 

నాకు తోస్తుంది. నా అనుభవాన్నిబట్టి నేను యిది “లక్క_గెదె సామెతగా” 

వా?సే వ్రాత. ప్రత్యక్షంగా జరగడమే కాకుండా వాది పితివాదు లిరు 
పక్షొలుకూడా సుమావ ముపెెయేళ్ళు వూరుకొన్న దాని విషయంలోనే 

సాహాసించి, అందులో ఒకదానిలోని పిధానాంశాన్ని గూర్చి--- “నేను 
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చెళ్ళపిళ్ళవారియొద్ద ఒక్క యక్షరమైనను చదువుకో లే దనియు ఇంకా 

యేమో ఎక్సెటాలు అనియు వాిసినట్లు వాిసేవారు కనపడ నాకు పెవిష 
C౧. యె యా 

యాలలో అట్టి సందేహాం కలగడానికి అభ్యంతరం వుంటుందా ?౩ అసలు 

వ్యక్తి “చదువుకోలేదు” అని వా?నెనో ? మజేవిధంగా వా? నెనో ? 

పరిశీలించేవారు తోకంలో నూటికి యెంతమంది వుంటాదో ? విజ్ఞులు 

విచారించాలి. విమర్శించకుండా యీ వాతనేనమ్మి (ప్రచారం చేయడం 

వల్ల కొంది ఆలా చెప్పుకొనేవారున్నూ, కొొందతు యోూలతా చెప్పుకొనే 

వారున్నూ వున్నట్టు భవిష్యత్కాలం వారికి తెలియబడుతుంది. దానితో 

'రెండుమతాలు వున్నట్లవుతుంది. దానితో అది నిజమా ? ఇది నిజమా ? 
అనే సంకటం యేర్పడులుంది. 

భవతు యివన్నీ “విట్రాపనిందలు” కావు. పిసక్తానుపిస_ కంగా 

వాట్లకి కాస్త దగ్గిఐచుట్టజికం కలవికూడా యిందులోవచ్చి చేరినట్లయింది. 

క్రూ గా విచారిస్తే పురాణగాథ లన్నీ యీలాటి సంకటానికి లోబడి 

నకు కనపడుతుంది. వాత్మీకి రామా యణంలో రావణకుంభకర్దు లిద్దతిసీ 

రాముడే వధించినట్టు కనపడుతుంది. భారతంలో కుంభకర్ణుక్ణి లక్ష్మణ 

స్వామి వధించినట్లు వుంది. యీ భేదాలకూ ఆదీ అంతమూ వున్న టైలెదు. 

యేమైనా గాథలో కావడంచేత పిట కీగతిపడి తే పట్టిందనుకుందాం, మాగా 

థలు నిన్నామొన్నా జరిగినవాయె, మామాచేతివాతలకతో నిండివున్న వాయె. 

ఎండలతో ప్రాజ్ఞాలు యెటీగివున్న వాయె. ఏట్రను (యొప్పుడోకాదు ఉభయ 

పార్టీల జీవితకాలంలోనే అన్యధాకరించి వా యడానికి సాహసి_స్హే యేం 

చేసేది? ఆలా అన్యధాకరించడంలో యెంతో వై పుణ్యం వుంచే జాగుండేది. 

ఆడిస్నీ కనపడదు; యీకర్యం యిప్పటి చరితంలను అపవది_-చేవారికే 

కాదు. పూర్వగాథలను అపవదించేవారికిన్నీ వున్నట్టు నా బుద్దికి కనపడదు. 

ఆనందరామాయణమంటూ వొకటి బయలుదేజింది. ఆదిన్నీ వాల్మికి 

కృతమనే కనపడుతుంది. గద్యమునుబట్టి చూ దానిలో వున్నంత 

ఆనాచిత్యమూ పరస్పర విరోధమూ, యే గంంధముళోనూ కనపశ్లట్టు 
లేదు. యో విరుద్ద కల్పనలతో గ౨ంథాన్నిి లేవదీసినవారెవరో తెలుసు 
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కుందామంచే ఆధారం కనపడదు. పేరు పెట్టుకోనేలేదు.మామా చరిత్రలలో 
గిరతానికి యీలాటిపీడ, ఆరోజులలో దాపరించినట్లు లేదుగాని, గుంటూరి 

సీమకు దాపరించింది. వాళ్ళు “యధార్లవాది”... “సత్యవాది”” యిత్యాది 
పేశళ్ళతోే అసత్యాలు పికటించడం వుండేది. ఆ “సీలాపనిందలు మజికొం 

చలు (వాజ్ఞుల వు_త్తరాలదాారా సమసివోయెపిం ము-ఫ్రెయేళ్ళు దాటిన తర 

వాత ఆయీ గాథలను బుద్ది పూర్వకంగా అవవదించడానికి ఆరంభించారు 

కొందరు. వీరి “నీలాపనిందలు” చు ఆశ్చర్యంగా కనపడతాయి. 

పూర్వం మనదేశంతోనీలిమందు తయారయ్యే రోజుల్లో ఆమందు 

గూనలుదిగడానికి యీలాటివా_ర్రలుచేయడంవుండేదంటూ వినడం. ఆమందు 

తయారు కావడానికిన్ని యీ అపవాదాలకీ వున్న కార్యకారణభావం యేలా 

టిదో ? నాకు బాగా తెలియదు. ఆయీసందర్భాన్ని బట్టి యెవరేనా అబద్ధపు 
వ్వార్తలు వ్యాపింప జేసినప్పుడు వాట్లత_త్త్వం తెలిశాక వాట్లను “'సీలివా 
_రలు”” అనడంమాత్రం అందటికి తెలుసును. యీ నీలి వార్త, నానాటికి 

“సిలాపనిందలుగా వ్యాప్తిలోకి వచ్చాయి. 

యిందులో నానా విధకల్చ్పనలు వుంటాయి. కల్పనలు యేలాటివై నా 

పేరుమాతం వొకే. వీట్లకి కాస్త నామరూపాలున్నవాళ్ళే విశేషించి 
గుజతి అవుతూ వుంటారు. యెవత్లు కల్పిస్తారోకాని ఆ పేరుపాతిష్థ లున్న 

వాళ్ళమీద చావువార్త వొకటి కల్పిస్తారు ముఖ్యంగా అది యేనాల్లురో 

జులో లోకంలో కొంత వ్యాపించి కొందజికి పరితాపాన్ని కలిగిస్తుంది. 

అంతట్లో వళ్ళా యథార్దవా_ర్ప తెలిసి ఆపరితాపం వారికి తగ్గుతుంది. 

యెవరిమీద కల్పితమవుతుందో, ఆదుర్వా_ర్త వారికి ““పీఢడా పరిహారంి', 
అయిందని చెప్పి సంతోషించడంకూడా జరుగుతుంది. అసలువాళ్లు 

యెవళ్ళో చేసినపని తప్పుపనే అయినప్పటికీ డాన్ని మంచిపనిగానే జమ 
కట్టి సరిపెట్టుకోవడం సర్వతా9 లోకంలో ఆచారంగా వుండి గాని యీఆప 

నిందను వేసినవ్య క్తి యెవడో వాడు “ఫలానా” అని తెలియడమంటూవ_స్తే 
లోకం ఆవ్య _క్తిని నుఖనుభాల కమించడదుంటూ వుండదని [వాయనక్కార 

శీదు. వూరూ ీరూ తెలియకుండా బయలుదేజే వాట్ల విషయమే బయ 
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టికివ_స్తే సుఖసుఖాల _.క్షమింపరానిదిగా వుండేటప్పుడు వూరూ పేరూ 
కనబడేటట్టుగానే కొందటు అపవాదలు పిచురించడంచూ స్తే, చాలా ఆశ్చ 

ర్యంగా కనపడుతుంది. యీ విషయంలో సజీవులక్ సంబందించినవి కొంత 

క్షంతవ్యాలె అనుకున్నా కీ ర్రిశేషులకు సంబంధించినవి బొత్తిగా కంత 

వ్యాలు కావు. ఆలాటివాట్లనుగూర్చి లోకం కలిగించుకోవడం ఆవశ్యక 

మయినా, కలిగించుకొన్నట్లు కనపడదు. అపవాదకుల వుద్దేశం కీర్తి 

"శేసుడికి కళంకాన్ని ఆపాదించే తాత్పర్యం కలది కాకపోయినా తుదకి 

కళంకాన్ని ఆపాదించేదిగా పరిణమించినప్పుడు *“' ఇది యుక్తమేనా ఇ 

మీకు *” అని నిర్కొగమాటంగా అడిగి యిక ముందేనా యిట్టి “ సీలాప 

నిందలు *” పిచారం చేసి లోకవరితాపానికి కారకులు క పుండడా 

నికి తగ వపాయం చేయకపోవడం లోకులతప్పుగా సాకు తోస్తూ వుంది. 

యిట్టి కుకల్పనల విషయంలో వారు పెద్దలస్టిగాని కవులనిగాని తు 

కళ కం మట క్ట యు  క్రయు ఎడ) వచో గా ఎ)హ్యాంబాలాదపి 

సుభాషితమ్, వచనం తత్తునగాహ్యు మయు_క్తంతు బృహస్పతేః*”, 

బాగా ఆలోచి స్టే లోకం ఆలాటివ్యకులని మందలించ. వలసి 

వుంటుందనడంకంచే యే కాలకర్య్మదోషంవల్లనో ఆలాటికుకుల్పన చేయడం 

తటస్థించి నప్పటికీ, అడుగునబడివున్న తమ పాంజ్ఞతను బయటికి తెచ్చు 
కొని పళ్చాత్తాపపడి, ఆపళ్చాత్తాపాన్ని స్వయంగా “లోకానికి తెల్పడంలోనే 

శేషంవుంది. కాని బుద్ధిపూర్వకంగా చేయాలని చేసినవనికి ఆలాటి 

సుయోగం యేలా సంఘటిస్తుంది ? యిట్టి ఆయు_క్తకార్యాలుచేసే వ్య కులు 

వసించే దేశానికి చిక్కు. కలుగుతూ వున్నట్లు యామధ్య వొకానొక సంద 

ర్భంలో గోచరించింది. బంగాళాదేశంలో మహాత్ముకణ్ణిగూర్చి చేసిన (చెప్పు 

విసరడం అపచారానికి బాధ్యత ఆదేశంలోనేకాక భరతఖండంలో సర్వ్య(తా 

ఫేరుమోసి వున్న (శ్రీ బోసుమీడికి రావడం పతికా పాఠకులందటూ యెతి 
గిందే కనక వి_స్తరించ వలసి వుండదు. చతుస్పముదా9౨లు వుండగా దక్షిణ 

సముదా౨నికే బంధనం తటస్టం కానడమనేది ఆ సమీపంలో రావణాసురుడు 
వుండడంవల్లనే అని వొక కవి చమత్కరించి వున్నాడు. సర్వథా దుస్పహ 
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శూసంవర్హి పాషణెకోట్ల కే కదు జడపదారా లకు కూడా కీడు మూడడం 

సర్వానుభవసిద్దం కనుక యూ విషయం జాగరి త్తగా గమనించవలసి 

పుంటుంది. యిప్పటికాలానికిన్నీ పూర్వకాలానికిన్ని భేదం వుంటుందని 

మళ్వసి సే తప్పు ఆకాలమూ యూ కాలంవంటిదే అయేయెడల, ఆనాటి 
చరితంలలో యె భాగం సత్యమో, యేధాగం సత్యేతరమో + నిర్ణయించడా 

నికి మానవమా(తుడు సమర్హుడు కాడు. క్రైనదృష్టి. కలవారు అనగా 

అతీంద్రి యజ్ఞాననిధులే ? ఆయాగాథలయండు వుండే యాధార్ల్యాన్ని 
నిర్ణ యించతగ్గ్యవారు- వ్యాసాదులు ఆట్టివారనే కారకాణంచేతనే భారతాదికం 

మనకు విశ్వాస్య మవుతూవుంది. లోకంలో ““సత్యకాలం, అనే వదం 

వాడుకలోవుంది. కాని అది యెప్పుడు అమల్లో వుండేదో? సరిగా చెప్ప 
లేము, [క్రమంగా సత్యానికి దుర్దశ వచ్చివుంటుందిగాని అమాంతంగా 

ఇక కు సారి వచ్చి వుండదు. కొంతకాలం యీ దుర్షళ పామరజనంలో 

ఆక్క. డక్కడ దృశ్యాదృశ్యంగా వుండి కంమంగా అంటువ్యాధిలాగ అలు 

యుకొని తరవాతతరవాత యిది పండితులనుకూడా ఆ(శయించిందడి* 

శండితులనగా “యిది మంచీ యిది చెడ్డా” అనే వివేకం కలవారుకడా ? 

అట్రైవారిక్యూ_ డా యిదేం కర్మమని అనుకోవడానికి అవకాశంబేదు- 

యేవుం క్షే కొన్ని ఆకృత్యాలు ఆవలందించి తద్వారాగా పామరులు 

శూాందుతూ వున్న తాత్కాలిక లాభాలు చూచి కళ్టుకుట్లి (క్రమంగా ఆలాటి 

వ్యాపారాలలోకి పండితులుకూడా దిగుతూ వున్నట్టు యిప్పటి (ప్రపంచకం 

సాత్యమిస్తూనే వుంది గనక వి స్తరించవలసింది లేదు. యిది ఆలాటిది 

కాకపోయినా అంకే ? ఆ బారిహ్మణఛండా లపర్యంత మూ జంకవలసిం దే 

అయినా కిమంగా జ్రానుల లోకూడా వ్యాపించడానిక్కారణం యీ న్లావ 

నిందలకు యేవిధమైన ఆపకారమున్నూ ద వమూలకంగా వచ్చినట్టు లేక 

పోవడమే. దానితోటి *' అసత్యకల్పని” మంకు సర్వసాధారణ మైనట్టు 
కనపడుతుంది. యీ కల్చ్పనకూడా వాకు విధంగా వుండదు. కొందు 

లాభాపేకతో దీన్ని ఆళంయిసారు. కొందు యే పియోజనమూ లేకుం 

డానే దీనిలో వ్యాపకం చేస్తారు. యెవ రెందుకు డీనిలోదిగినా; యెప్పుడో 
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వొకప్పుడు యిది తగినంత పాగియశ్చి_త్తము చేసి తీరుతుందిగాని వూరికే 
పోదు. కాస్త నలుగురిలో తలెత్తుకు తిరిగే యేవ్యక్తిన్నీ యానీలాప 

నిందా కారకత్వంలో పాల్గొనకూడదు. పాల్గొనడమే అనర్దదాయకమైన 
ప్పుడు యావత్తు యాజమాన్యమూ వహించవలసివ స్తే యిక చెప్పేదే 
మిటి ? యీ నీలాపనిందలకు గుణతీయెనవ్య కులు చాలామంది వుంటారు 

గాని యా కాలంతో తిః వెం॥ కవులు గుటిఆయినంత యెవ్యరూ అయి 

వుండరు. గిరతంలోనున్నూూ గుంటూరిసీమలోనున్నూ విశేషించి వుంటుంది. 
అ గంధధ్యయంలోనున్నూ యీ సీలాపనిందలకు ముఖ్యంగా పరిశీలించ 

తగ్గది గుంటూరిసీమ. గిరతంటో.__. 

ఉం “కటుచునున్నవారు గృహకాండము నారకమందుూ” అనే 

పద్యాలు ప్రచురించిన తరవాతేనా అపవాదకులు భయపడి వెనక్కుతగి 
నట్టు కనపడుతుందిగాని గుంటూరిసీమవిషయంలో తుట్టతుదదాకా వొకే 
పోకడ; అయితే ఆ సీమలో పలువురు యోగ్యులు వుండి వెంటనే యధా 
కాన్ని ప్రచురించి సహాయం చేయడంవల్ల కొన్నాళ్ళకేనా ఆరాంపిలో 
నుండి బయట బడ గలిగాం గాని లేకపోతే యేమయేదో ? చెప్పణా 

లము. ఆయా వ్యక్తులందతినీ కాదుగాని, అందులో వొకటి రెండు 

వ్యక్తులు జ్ఞాపకంవ_స్తే యిప్పుడుకూడా వొళ్ళు జలదరిస్తుంది. యెప్పుడో 
ఆ కాలం అంతరించి పోయిందంకే “తుదకబ్బెరా తురకభాషొ అన్నట్టు 

మళ్ళా యిప్పుడు ఆలాటివారు బయలుదేరి యే వెట్టి మొళ్హి ఆసత్యాలో 

వాాయడంచేత యేదో కొంత “' పిల్తిమీదా యెలకమీదా” పెట్టి నాల్లు 
మాటలు వాయడం : యింతే స్వస్తి 



అపహవాదయ అలం 

అనంగా నెవరిమీందనేని లేనినిందను మోపటయని సామాన్య 
జనుల వాడుక, కాని బాగుగ విమర్శించినచో నిందను మాతఎమేకాక 
లేని నుగుణము నాపాదించుట కూడ ఆపవాదమే యగునని పరిశీలకులకు. 

తో౭యచకమానదు. పిన్తుత మీవిషయమై వాగాయుటకుం గల కీజము నుదా 

హాదించి పిమ్మట దినింగూర్చి పిస్తావించెదను. 

విశాఖపట్టణం a) థభీమునిషట్నమునుండి, బ911 శ గడ్డం ఆది 

నారాయణశర్మ ఉపాధ్యాయు డుగారు 8!...3..85 తేదీని నాపేర నిట్లు 

వాిసినా రు. 

“ తమరు శతావధానము చేయునవుడు, ఏవిషయమైన స్ఫురణకు 
రానిసమయమున “అంబా ” యని అనుకొనుటయ ఆయమ అనుగ 

హాము వెంటనే కలుగుచుండుటయు, కలదని తెలిసిన పెద్దలవలన వింటిని. 

ఇది నిజమా ౩" 

జవాబు 

అయ్యా! ఇది నిజముకాదు, "కేవలవమసత్యము, స్ఫురణకురాక 

భోవుట కట్షినప్పుడు ఊర్ష్వదృష్టిమీందంగెండొక నేపు యోజించుట మాకే 

కాదు పితిమనుమ్యనకును స్వభావమే. అట్టి సమయములో, ఆ_స్తికు€ 
డగు పితిమనుజునకును, ఇష్టదేవతను స్మరించుటకూడ సహజగుణమేం 
కనుక మేముగూడ నెప్పుడేని మనస్సులో నట్లు ఇష్టదేవతయగు కాళికను 
స్కరించియుందు మేమో, దానింబట్టి ప్రపంచమునందలి పెద్దలలో మాయందు 

విశేషాధిమానముగల వారట్లనికొనియుందురు. ఆదియుంగాక మేము అవ 

ధానమారంభించుటబకుముందు..... 

శో! నాశీకజాద్యదితిజాళీశిర ?కలిత ॥ 

లోనగు నస్యత్కుతళ్లోకములు పఠించుటగూడ వారియూహను 
బలపరచి యుండును. ఈళ్లోకపఠనమేకాక,  ఆయాయవధానములయందు 

త _త్తత్కాలోచితముగా మేము... 
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త 99 

ఉ॥ ధారణనిల్బునా ? నిలువదా ? 

ఇత్యాది పద్యములు దేవియనుగంహము నభ్యర్దించుబను దెల్పునవి 

రచించుట కలదు. దీనివలననేమి. ఆత్మకూరు రాజుగారిచ్చిన గంంధ 

మును తెలు6గు జేయు సందర్భములో ___ 

“మాకునెట్టి దుష్క_రమగు కార్య మేని కొనసా గంగంజేనెడి తల్లి 

కాళియున్ । బరమకృపారసంబు పయి పె పె వెదజల్లి యను(గపాంపదే” 

లని నాడువుటంబట్టియెమి మతజికొన్నిి పద్యములవలననేమి మి(6కు 

జెప్పిన "పెద్దలకు -___ 

“శ్రా రృపతి వేంకటకవులకు (శ్రీకాళీమహా దేవి తోడ6(బల్కును” 

అను నపోహ జనించియుండును. అహంకార నిరాసాద్దము మనలో 

ననేకులు పెద్రలట్టు స్వకీయ ప్రజ్ఞా విశేషములను dees ess దావా 

దించుట కలదు. ' శ్రీపోత రాజుగారు. 

“క. పలికెడిది భాగవతమ6టః పలికించెడువా(డు రామభద్రుండట:” 

అన్నారు. ఇ్లే పలువురు పలికిరి. మేమును అ 'స్షే అనునది ముఖ్యాం 

శము. ఇంతమాతిముచే మేము భగవదృక్తిలేనివార మని కాని నాసి 

కులమనికాని మీరుగాని లోకులుగాని భావింపకుందురుగాక. మనుమ్యుడు 

నిమి_త్తమా్యత్రుండనియు సర్వమునకు భగవంతుడే కర్హయనియు( జెప్పెడి 

సిద్ధాంతమును మేము శిరసావహించువారిలో. జేరినవారమే. కాని మాకు 

శ్రీకా శీమహో హోదేవి ప్రత్యకమను నపవాదమును మా(తము మేము మోయ. 

జాలము. అసత్యమైనను మంచిదెకదాయని సంతసించి మిన్నకుందు 

ముని పిమ్మట గాన్నిచిక్కులు కలుగవచ్చును. మొదటినుండి మము 

మంత్రోపదేశమునకుంగా నాశయించి పీడించువారితో ఒట్టు, సత్యములు 

పెట్టుకొని, మేము మంత౨శాస్త్ర వే త్తలము కామని యెంత మొజ్ఞవెట్టి చెప్పి 

నను వారువిశ్వసింపక యీ(ప్రవాదమును వ్యాపింప(జేయుచు నుండెడివారు. 

ఒకపరి (శ్రీఆత్మకళారు సంస్థానపు వివాదల సందర్భములో, ఆగ్రామమున 

చలిజ్వరభాధ విశేషించి యున్నది. దానిబారిని రాజుగారుమొచ లెల్లమను 
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బడియేయుండిరి. మాకు, పితికక్షియగు శ్ర్రీశ్రీనివాసాచామ్యలుగారును 
దానిబారింబడి యంతంటోక ర క్క్షగహణిచేం బీడితులగుసమయమాూన ఆయ 

నకే కోంచినవో? తేక యెవరేని బోధించిరో? నిజము భగవంకున కెజుక 

ఈర _కసనాగివమునకు కారకులు శత్రావధానులని యొకపుకారుపుటైంచి 

దాని నివారణకు(6గా నెక్క_డనుండియో శాబరతం(తజ్జాలంబిలిపించి యేమే 

మో చేయించుసందర్భ మెట్లో (శ్రీరాజావారికి. దెలిసి వారిట్లు మందలించిరి. 

“క్స్ ధు వ్యాధినివారణ కౌషధ సేవచేయుటకు బదులు నిరుపయోగమగు వని 

చేయుచున్నారు. శతావధానులకు మీ రనుకొన్న పిజ్ఞ లేకపోలేదు, 
ఎహపజ్ఞయు లేకున్నచో, ఇంతదూరమువచ్చి ఇక్క_డవారికన్న నెక్కు_డుగా 

సంస్థానపండితుల తో డీకొని పోట్లా డగలరా + అగుచో “మామీద 

వారి శక్తి నందుకు పియోగించలే”ి దందుదేని, ఇక్క_డ మాకు గాం 

ధము కృతి యిచ్చి మా వల్ల వృత్తి (అగరిహారము కూడ స్వికరించి 

మాకు ముఖ్యులైన మీపట్ట దాని నుపయోగించునెడల మా మీందగూడ 

నుపయోగింవవలసిన దే.” 

ఇట్లు శ్రోరాజావారు ముందలించిన మి 6ద వారాయుద్యమమునుండి 

విరమించిరి, కాని మూకుమాత”ము కలిగిన అపవాదను రాజుగారుకూడ 

పిశ్వసించిన క్షుకదా, ఒకసరి గద్వాలలోంగూడ నిట్టిదె జరిగినచి. దాని. 

గూడ నుదాహారించుట అపి స్తుకము కాదు. మా శతావధానము జరిగిన 

మణుచటి వత్సర మొకకవివర్వ్యు(డ వధానమునకు 6 బూనుకొానెను. ఈయన 

శాస్త్రవేత్త, కవి. ఆఅవధానమెన్నండును జేసినవాండుగాండు సరికదా 

చూచిన వాండుగూడంగాండని నేను అప్పటికి గతమైన వత్సరమే (గహిం 

శొతిని, ఎట్లనగా ఈయన శతావధానము, గంట లేక రెండుగంటల కాల 

ములో జేయవచ్చునని నాతో నిష్కర్షగా నుడివెను. ఈమాట విన్నది 
మొదలు ఈయన వట్ట యమాయకు6 డనియు, కవిత్వముచెప్పిన+ జెప్పు 

వచ్చునేమో కాని అవధానము మాతము చేయనేరం డనియు గంహిం 

చితిని. తుదకశ్తే జరిగినది. ఎంతోమందికింగాదు. 25 గురు మాతమే 

పృచ్చకులు. శ్రీ గద్వాలరాజావారికి మా అవధానము చూడని పూరణము 



ఛ్నికి కథలు... గాథలు 

అవధానమనినచో నిష్టమేలేదు. చూచినపిమ్మట వేతాకరిది చేయగల 
రని నమ్మకము లేదు. అందుచేత 25 గురినిమాతం మే యేర్పజచినారు. 

(శ్రీ రాజావారి హృదయమునంగూడ మాకు దేవి పిత్యక్షమనియే దృఢ 
నిశ్చయము. ఈ కవి 25 గురకే పూంర్తిచేయలేక తప్పినతోడనే మేము 
వ పకకే 

“శతావధానకవితా సామా౨జ్యపట్టాభి షేకము6 బొందంగను మాక, 
దక్కాంగలదే గద్వాలభూపాలకా క్ (నానారాజసందర్శనము చూ.) 

. అను పద్యమును జదివితిమి. ఈమాట శ్రి రాజావారి నవుధేశమును 

మతింత బలపజచి యుండనోపు. అది యటులుండె, గంటకో లేక రెండు 

గంటలకో, శతావధానము చేయ౭గలమన్న వారింగూర్చి (వాసినమాలిక_ 

“బళి బళి యెంత పింతయొు” 

అన్నది నానారాజసందర్శనము లో నచ్చయి యున్నది. అది యీ కవిని 

గూర్చినదియే, సందర్శనములోని పద్యములలో ననేకముల కిట్టి యుపో 
ద్ధాతము వాయవలసినది కలదు. అది తజులవలన నెజుంగుదురని యం 

దందుదాహరింప మైతిమి. ఉదాహరించినచో నెంత సపెరుంగునో చెప్పం 
జాలము. ఇది యిటులుండె. మి యెనిమిదేండ్ల కు కర్గూలుపారింతమున 

నుండి యేలూరికి నేతాివధానమున కని వచ్చిన వేదవే త్తలవలన, ఆగద్వా 
లలో నాంటియవధానమున, ఆకవి తప్పినది మాహపయోగతంతమువల 
ననే, అని తేలినది. ఆయేలూరిలో వారి నేతాావధానముకూడ నట్రగు 
నేమోయని వారు నాబసకు వచ్చి నన్ను మిక్కిలిగా. బార్టింపందొడంగెరి. 
నాకు మిక్కిలి సిగనది. ఎమైన నెమి, యథార్థముచెప్పిన మవారువిందురా? 

వినరు, ఇట్టి వనేకములు. ఒకటి శతావధానసార పీఠికలో నుదాహారించియే 

సస. ఆది గోదావరీమండలము. మండపేటకు సంబంధించినది. 

ఈ భా9ంతివడినవారు ఆపాదుకాంత దీక్షాపరులు (బ్ర॥॥ శ్రీ॥ ఆదిభట్ల రామ 
మూ_ర్తీశాస్తులవారు, “ఆపాదుకాంతొ పదమువల్ష జ్ఞ ప్పికివచ్చినది 

నన్నేమో ? ఇట్టి మహానుభావులందణజును మంతరిశాస్ర్రవే త్ర తనుగా. ____ 

పంతమాతి మేకాదు, మంత3సిద్దిని పొందినవానినిగా. దలంచుచున్నారు 
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కదా 2 నా పంజ్ఞ యంతయా? ఈ విషయమున సికిగిండిసం గతివలన 

వజ్జు లరయుదురు గాక: నేను ఇస్పటికి 5, 6 సంవత్సఠములక 

పూర్వము వజఅకును “ ఆపాదుకాంతదీక ” అనగా పొవుకోళ్ళు తొడిగి 

కొని సర్వదా నడచునంత గొప్పదనముగల మంజం9శా స్త్రజ్ఞులకు సం 

ఇఆంధించిన దని యనుకొనుచుండువా*డను. సంప్రదాయార్హ మెటులు 

న్నను, సామాన్యముగా, ఆపదమునకు తోచు నర్గముకూడ నిడియే. 

ఇటీవల నా కాపదమునకుం గల యదార్హ మొక విజ్జుండు చెప్ప6గా 6 

దెలిసినది. ఆ విజ్ఞుని 'పేరిపుడు జ్ఞాపకము లేదు. ఆయన మా తిరు 

వతిశాన్త్రి గారికి మంతగిశాస్త్రగురువు. మీరు , మంతిశా ప్రవాసనయే 

లేదని చెప్పుచున్నారే? స్వవచో వ్యాఘాతముగా మరల, తి॥ శా॥ గారికి 

మంతృశాస్త్ర గురువున్నట్లు వాాయుచుంట కర్ణ మేచుందురా తి॥ శా॥ 

గారు అవసానకాలమునకు నాలుగేండ్రకు ముండు మంతశాస్త్రమున 

మిక్కిలిగా. బరిశమ చేసిరి. అందువలన నతనికి గురువేర్పడియెను. 

ఆయన అన్న్నవరములో నొకపది కన్నట్ట నన్నుంగూడ నుపదేశము పొంద 

చలసినదని పిస్తావించెను. నేను తపశ్శ క్రిలోపమువలన నిరాకరించితిని. 

దినిత్తత్త్యమిది. పిస్తావనలటో ఈ తిరువతిశాస్రిగారి గురువువలన.____- 

“ఆపాదుకాంతదీక్షి అనగా నేమొ  తెలిసికొంటిని. తేలినసాదము : 

మా యిరువురకుంగూడ గద్వాలాదులు వెళ్ళునప్పటికి మంతకశాస్త్రపవే 

శము సుంతయులేదనియు తి॥ శా॥ గారికి మాత9ము అవసానకాలమున 

కించుకపూర్వము తచ్చాస్రు ప్రవిష్ణతకల్షినది కాని నాకిస్పటికిని లేనేలేద 
నియు తేలినది. కాళీసహసి)ముతో “ అమం|త్రోపాసకొసంతౌ *” అని 

వాగిసితిని. ఇట్లు కంఠతో_క్తిగా నచ్చటచ్చట నేను [(వాసినను లోకము 

దీనియెడల నిశ్చయము లేకయేయున్నది. ఉపదెశమున.కై వచ్చి యా 

యించు పలువురతో నే సీవిషయమును జెప్పుచునేయున్నాను, వారుమా(క్రము 

విశ్వసించినట్లు బేదు. ఇట్లుచెప్పుట మా తిరుపతిశాన్తిగారి కిష్టముగా నుం 

'డెడిది కాదు, ఆయినను నేను జెప్పుట మానలేదు. నాకు. దెలిసినదెంతో 
అంతే యొప్పుకొనుట సమ్మతము. కాని చాలమంది తెలియనివిషయము 
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తెలిసినట్లితరులకు నెక్తి ంపవలయునని మిక్తి లిగాషబయత్నీంతురు.కి”ందణూ 

కావ్యసాహిత్యముమాత్రమే సంపాదించుకొని కవిత్వరచన చేయుచు. బేరు 
పఏతిష్టలుసంపాదించికూడ, అన్నా ! మనకు శాస్త్రప్రవెశము లేదను నప 
వాదము తొల(గు అట్లని దానికై బ9హ్యిండమైన పంయత్నము చేయు 

చుందురు. అంతమాత్ళోమున పాగిజ్ఞలోకము వారిని ళాస్త్రజ్ఞు లనుగా 

గ_కొనదు. కై కొనకున్నను వారు పియత్నము మానరు. లేనిపిజ్ఞను, 

ఉన్నట్లు మేమును నొప్పికొంటిమే యనుకొందము. పనివడినప్పుడు 
ఆ పంజ్జను చూపంగలమా ?౩ లేము. మేము గురుసన్నిధి నభ్యసించినటి 

వ్యాకరణమువమాతి మే. లోకులుకొందలు మమ్మాను, తదితరశళా పాములను 

గూడ వచ్చినవారినిగా వాయుచుందురు. ఈ (వాంతకూడ దేవీపిత్యక్షప్పు 

కథనలెనే అపవాదమని లోకు లరయుదురుగాక. మేము మాత9ము 

“'“శబ్దశాస్తపంళస్తపంభావం బాతపత)మ్ము దిన్యచారిత) మాకు” అనియు 

'గురుపాదసేవనాదరలబ్ద మగువిద్య నాగరాజముఖోదితాగమంబు"అనియు 

“అ ఇ ఉ ణ్ మొదలుగాంగొ అనియు, అక్కడక్కడ శబ్దళాస్త్రమును 

మాతంమే నెర్చితి మనునంశమునే పికటించుచు వచ్చితిమి. ఇంక 

నొకటి. మేము చదివిన దింతమాత9మే యెనను మా ముఖ్య గురువరులు 
బిహ్మ(శ్రీ చర్ల (బహ్మాయ్య శాస్తులవారి పాండిత్యముమా తము సర్వతో 

ముఖమైనది. వారు వ్యాకరణపాఠము చెప్పుచున్న్నపుడు పూర్వమీ మాంసాది 

శాస్త్రములయందలి విశేషాంశములు తజఅచు దెొజలుచుండెడివి,. మాకు 

'గహణధారణములు భగవద్దత్తములయి చిన్నప్పటినుండి యుండుటచే 
వారు నొడివిన విశేషములన్నియు( గాకున్నను గొన్నియేని జ్ఞ ప్రియందుం 
డెడివి. అందుచేతనేమి, ఇటీవల దేవీభాగవతాంధీకరణము వల్లనేమి- 

యేస్వ్యల్సమో మజశియితరశానస్త్రపంస క్తి యాత్మ కుపకరించునంత కలిగినను 

అది ఇతరులకు గురుత్వ మొనర్చుపాటిదిగాదు. మా పిధానగురువు సర్వ 

శాస్త్రవేత్త. వారివద్ద మే మభ్యసించినదిమాతంము వ్యాకరణ శాస్త్రము. 
స్వబుద్దిచే నార్జించుకొన్నవి చాల విషయములు గలవు. అవి సాహిత్యము 

నుబలపజఅచునెకాని శాస్త్రమును బలపటుపనేరవు. పనిచేసినచో నంతో 
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యుంతో మాకు, “ళశబ్రళాస్త్రమువచ్చునుగాని తక్కశావ్తుములురావు"” 

అనుట స్వభావోక్తి. పెద్దలతెన్నినేర్చినను-”నహి సర్వ స్పర్వం విజానాతి” 
అని యూరక యనలేదు. సర్వజ్ఞత్వ మనంగా ? సర్వశాస్తవేత్తృత్వము 

సంభవింపదు. కావుననే, “సర్వజ్ఞనా మధేయము శర్వునకే””. ఏవిషయ ముని 

స్వబుద్రిచే సాధింపనగునుగాని శాస్త్రములుమాతం9మట్టివికావు. “ఆనభ్యాసే 

విషంళాస్త్రమ్”అని పరంపరగావచ్చుచున్నది. శాస్త్రములనంగా నన్నియు 

శ్రాస్త్రములుగావు. తర్క్హ_వ్యాకరణ, పూర్వో తరమీమాంసలే శాస్త్రములు, 

ఇందు మొదటిరెండను గురుశుశూషచేసి సంపాదించినచోదక్టు రెండును 
గొంత సులభసాధ్యము లనుటకు సందియములేదు. సిసకాను పిన_క్త్ష 

ముగా శాస్త్రపిస్తావనలోనికి విషయము కాలిడుచున్నది. మాకు అమ్మ 

వారు తోడ6ంబల్కుననునది పివాదమాతిముగాని నిక్క_ముగాచను నది 

పంధానా ౧శము. మాకాపెయందు భ _క్రిమాతంము విశేషించి కలదు. క. స్ 

వశమున మా యిరువుర కుటుంబములును (శ్రీకామేశ్వారి యిలు వేల్నుగా 
గలవియేెయి నపి, ఆయినను మా తిరుపతిశాస్రిగా రవధానముల లో (దక్క 

చేవీవిషయమున నంతగా భక్తిందెలుపు కవనము రచింసలేదు. నాకు 

అవసరము గలుగుబచే 1. కామేశ్వరీ శతకము. 2. ఆరోగ్యకా మేశ్వరి, 
లోనై నవి వాయవలసి వచ్చినది. అందలి సంగతులన్నియు ఫలించిన 

బని గూడ వాంయుచున్నాను. ఇంతమాతిమేకాదు. నాకు ఈ 65 వత్చ 

రముల కాలమునందును జాలసార్లు స్వప్న పత్యక్షముకూడ జరిగినది. 

ఈస్వాప్నిక పంత్యక్షము లనేకులకు6 గలుగ వచ్చును. అవి వారి వారి 

భావనల ననుసరించియుండును. అంత మాతిమున వారికాదెవత పిత్యక్ష 

మని వారుగాని లోకులుగాని తలచుట యు క్తిసహము కాదని నేనను 
కొందును. ఆయా భావనలుగూడ ఖన్నభఖిన్నములు. శె వులకొకమాదిరి, 

టైప్పవుల కొకరీతి, శా_క్తేయుల కొకతీదు, మహమ్మదీయులకొకథక్షీ, 

కె స్తవుల కొకలేవ. అంతమాతమున దేవతలు (ప్రత్యతమైనట్లువారు కాని 

ఇతరులుగాని నిశ్చయించుకోరాదనియే నేననుకొందును. స్వస్న్నమనంగా 

సామాన్యముగాదు. మనుజుూ(తు నిజముగా సుఖమునుగాని దుఃఖమును 



592 కథలు -_--గాథలు 

గాని యనుభవింపవలసిన చో స్వప్నమందే యనుభవింసవలయునుగాసి 

జాగందవస్టలో నేమున్నది. పుట్టమట్టి. వేదాంతశాస్త్రమంతయు స్వపస్నమునే 

యాలంబించియున్నది. ఆదియటులుండె. నాకొకప్పుడు నూజిఏటిలో 

నుండంగా స్వప్నమున (శ్రీకాళికావిగగిహము. పొడకట్టినది. ఆపెమోకాళ్ళు 
పెద్దతాటియంత  పహీమాణముగనున్నవస్నచో  శిరస్పెంతవజకుండునో 
వాియనక్క_ జలే దుగదా ః ప్రత్యకమెనచోటొక మహారణ్యము. సమయము 
తెల్లతెల్లవారుతతి. నేను భయసంభమములతో గద్గదస్వరమున.౬ గొన్ని 

పద్యములుకూడ నప్పుడు చెప్పుచు నామహాి'ేవి వాదముల్బపె6ంబడి నుతిం 

చితిని. కాని యీ పద్యములు మేల్కొాన్నపిమ్మట జ్ఞప్తికందగులవయ్యె. 

మోకాళ్ళు మునుంగువఅకును పూజకుసంబంధించిన పుష్పములును, కుంకు 

మమును రాశిపడియున్నది. అట్టుపద్యములతో నుతించునావీంపుమీంద 
నాదేవి తన చేతితో నిమిరి “ వాండేండిరా” అని, తిరుపతిళార్తిని గూర్చి 

యడిగినది. ఈ మాటకేమి బదులు చెప్పితినో యిపుడుక్షాపకములేదు- 

ఇంతవిలకణముగా6గాకున్న్నను, చాలసారులి'క్తే జరిగినది. ఇంతమాత)౦ 

మున దీనింబట్టి పంత్యక్షమైనదని యెవరను కొందురు? కాని యొకటి 

మాత్ళమున్నది. ఇట్ట సంగతి జరిగిన కొలది కాలమున కేదో మంచ 

కలుగుట మాత్రము కలదు. ఇందులకు స్వప్నశా ప్రజ్ఞా అంగికరింతురు. 

ఈ నూజివీటి (పత్యకగాథ జరిగిన మయజునా.6డే నేను బందరు పొాసూొ్యూలు 

పండితు(డనుగా నాహరాతు(డనె వెళ్ళవలసివచ్చినది. అక్కడనే గంం౦ంథ 

రచనాదులవలన నాకు విశేషించి మంచి కల్షినది. ఇంతమాతమున నాకు 

(శ్రీకాళికాదేవి విత్యకమని లోకుల పివాదముతో బాటు నేనుగూడ 

జెప్పికొన మొదలిడినచో నెందజికో యెన్నోచిక్కు_లు దీర్పవలసివచ్చును- 
అది చేతంగాదుగదా ? చదువని శాస్త్రము చదివినట్లు ప్రచురించుకొన్నవారు 

పాఠముచెప్పలేక పరాభూతులై నప్పే నేనును గావలసివచ్చును. కాన లోకు 

లభిమానాతిశయముచే నాయం దాపాదించు మహత్యమును నేనపవాదము 
నగా. బరిగణించి యిందుమూలమున. దొలంగించుకొను చున్నా6డను. 

నేంటికి సుమారు 16 యేండ్లునాండాక బాహ్మణుండు నాయొద్దకువచ్చి, 
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తాను కొన్నివత్సరములనుండి చేవినుపాసించుచున్నట్లును, ఆయుపాస 
నకు సంబంధించిన సంతర్పణలకి9ందందనకు(గల భూవసతి యావత్తును 

గడతేజినట్లు, చెప్పి (ప్రస్తుతము మిగిలినది కడున్వల్పమనియు, ఇంతవఅకు 

నేమాతమును లాభము కలుగలేదనియు. ఈమధ్యమాతిము స్వప్నములో 
దర్శనమిచ్చి మీవిగిహమును జూపి: “నీకు వీరివలన6 గృతార్లత కల్లును” 

ఆని చెప్పినదనియు.6 జెప్పి నన్నుంవీడింపంజొచ్చెను. నాకేమియు. దెలియ 
దని యాయనకెంత చెప్పినను నామాటలు చెవికెక్క లేదు. తుదకాయనకు. 

'దేవీభాగవతముతలోని కుమార్యర్చనా విధానమునుజెప్పి దీనివలన నీవు 
కృతార్గుడవగుదువని గంభీరముగ దీవించి పంపితిని. పిదప నేమిజరిగి 

నదో కాని ఆయన మరలనాయొద్దకింతవజికురాలేదు. ఆయనగాంమము. 

మాగాగిమమునకు నాతిదూరముననున్న రామచందిపురమునకు సమీపము 

నందలిదని జ్ఞాపకము. నాజీవితములో నన్నిట్టుపీడించి మోమోటపెట్టిన 

వారు పలువురుగలరు. వారిలో నేను పలువరపేళ్ళుగూడ నెలు(గుదును. 

వారిప్పుడు కవులై అక్కడక్కడ నెప్పైట్లో అవధానములుకూడ.6 జేసి 

కొంత గౌరవమును సంపాదించుకొని “యున్న వారగుటచే వారిపేళ్ళిం 

దుదాహరించుట యు_క్తముకాదని మిన్నకుంటిని. ఏదోపూర్వజన్మమున 

నంతో యింతో దేవిపూజ చేసితిమేమో ? లేనిచో ఈనాలుగక్షరములును 

మన్య నాట నపాయత్స ముగ రావేమో ? మీవంటి వారిలో. బలువురాదరింప 

'రేమో ? అని మేమును ఆప్పుడప్పుడు మాలో ననుకొనుచుండువారము. 
ఇట్లనుమాన [ప్రమాణము తప్పమాకు. స చేశమును లేదని 

తేకులకు మనవిచేయుచున్నాను. ఈయంశము మాపొ త్రములలో( జాల 

చోట్ల నుపలబ్రమగును. ఆయినను దిజ్రాత) ముదాహారింతును 

శాం ఈజన్మము్మున' గాొంచమేయనుము మున్నేజన్మమ తలస ఏ 

పూజన్ బూ_ర్తిగంజెసె వీండదిక తమ్ముంజేసియే లోకముల్ొ 

పూబించెన్ : ( ఆరోగ్యకామేశ్వరి ) 

ఇంతయెందులకు _మనెపెద లిట్లవా9సీరి, 
దాచు 
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శ్లో, యద్ద్వారేమత్త మాతంగా ।; వాయువేగాస్తురంగమాః 
పూర్ణేంచువదనా నార్య | శి వపూజావిధఃఫలముొ” 

దిని ననుసరించియే యయావమధ్య మొన్న మొన్న వా౨సినవమ్చుత్యుం 

జయ_స్తవములో నేనీపద్యమును వా౨సితిని.... 

శా. ద్వారంబేరిది మత్తదంతి తురగస్టానంబొ ? యెవ్వారి సం 
సారం బాత్మజ సత్క_శత? సకలై శ్వర్యాన్వితంటో ? భవ 

చ్చిరిరమ్యాంఘి9సరోజ భ క్రులని వారిన్నీర్లయింపంజనున్ 

వేజచ్చో ఘటియుంచు నిట్ట మకుచూయరుత్ విశ్వేళ : మృత్యుంజయా? 

విమభ కలలో విశేషించి యైశ్వర్యవంతులు లబేకపోలేదుగాని శివ 

భక్తులలో మిక్కిలి మనకు గన్పట్టుదురు. ఇందుల కుదాహరణము నై జా 

ములోని పలువురు శై వులగు కోమట్లు. దక్షిణదేశమునందలి నాంటకోట్లును 

అని యెజు6గ౮ందగు. దీనిమీద బూర్వుపషక్షము లేకపోలేదు. కాని మన 

శాస్త్రములను నమ్మువారినిగూర్చియే యీ నాలిఖించుట. తక్కి_నవారు నాకు 
చేవీపాత్యక్షవిషయమయి యడుగువారిలో6 జేరరుగదా ? మనవారు యజ్ఞ 

ములవలన వర్షములు గుణియునని వేదమున నుండుటను విశ్వసింతురు. 

అగుచో యూరప్త్పఖండమున, అమం(తగోమేధములు తప్పు సమంతిక 

ములు లేశమును లేవుగదా, అచ్చట వర్షము లేల గుజియుచున్నవి యను 

టకు సమాధానము దుర్హభము. ఇతరులు విశ్వసింపకున్నను, రెశోంక 

కుంగూడ మనవారు మనకు సమాధానము చెప్పగలరు. మే మొకఖండము 
నుద్దేశించి యజ్ఞము చేయలేదు. కనుక భూయజ్ఞములే ఆయాఖండములకు6 

గూడ వర్షమును కల్షించుచున్నవని రహస్యములో సంతసించుచుందురు. 
ఏక దేశ మాతిమున నెగ్గందగు జవాబుగల  వషయములందు( బజిన్ననా6ంట 

నుండి నాకు విశ్వాసము అదు. ఏవిషయము మనకు6 దెలియునని యొప్పు 

కొందుమో ? అందొకనికి జంకనియంత శ_క్రియెని యుండవలెను, ఏమిడి 

మిడి జ్ఞానమో పనికిరాదుఅని నేను దల(తును. ఈయంశముకూడ 

శేనివ్పటికి నలువది యేండ్రనా(డు వాిసిన కామేశ్వరీశతకములో వా(కుచ్చి 
యున్నా6డను. 
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మ. పరగేహమ్మున భుక్తి, యన్యసతితో భాషించు బల్ర క్తి, య 
క్క_జికున్ గానిపిస_క్తి, వేతాకనికిన్ గంపించుధీళ క్తి. నీ 
చరణమ్ముల్ గనలేనిభ_క్రియును నిస్సారమ్ము లీయెదిటిజా 

మయు6ంగన్నీ కము మన్మనం బిదియె నిన్ బాార్థింతు 6 గా మేశ్వర్. 

ఈపద్యరచనకు ముఖ్యకారణము మొదటియంశ మె కాని తక్కినవి 

కావు. తక్కినవి పంసకానుపంస కములు. అంత్యపాగిసమును బురస్క 

రించుకొని చేరినవి. అయినను __ “పారిసకోసమన్నానే కూసుముండా” 
వంటివిమా[త్రముకావు. సార్రకమైనవియే మొదటిదానికియగల (ప్రస్నక్తియెట్టిదో 

తెల్పుట అంతయ(ప్రస్తుతము కాదనుకొందును. నేను మందసా సంస్తానము 

నకు వెళ్ళినపుడు వెళ్ళిననాండు మొదలుకొనియే నాకు [గహణీరోగ మారం 

భమె మిగులబాధించినది. సంస్థానపు డివానగారు నన్ను మిక్కిలిగా నాద 

రించి భోజనాదిసదుపాయములు వారియింటనే జరిగించినారు. ఆయన (శ్రీవిజ 

యన గరసంస్థానమునుండి ఆయ్యెడ కుద్యోగమునకు వెళ్ళినవారు. (శ్రీమదా 

నందగజపతిమహోరాజుూలుంగారి తల|డిగారరోజులలో శ్రివారిిప్రయ క్నము 

మీద విజయనగరము కేవలము ననేకసందర్భములలోం గాశీకేతంముగా 

మార్చంబడినది. ఆమార్పువలన. గాశీక్షేతములోని భంగుపానము విజయ 

నగరమునకు సంపూర్తిగా గాకున్నను జాలవణ కలవడినది. అది మన 

పిస్తుతపుదివాన్ జీవారికిని ముఖ్యమగుటచే, ఆయనసాయంకాలము సుమారు 

రళ్లే గంటలవేళ దానిని పుచ్చుకొని షికారుకు బయలువెడలి రాత్రి సుమారు. 
11 గంటలపాింతమున(గాని భోజనమునకు వచ్చువారు కారు. నను 

గంహణీరోగపీడితుండనై యంతవజకు భోజనమున కాగుట యెంత చిక్కా 

ఆలోచింపుండు. అట్టి సంకటస్థితిలో వాిసిన యీ పద్యము మొట్టమొదటి 

యంశమునే పురస్కరించికొని పుట్టినదనుట యు_క్రమగుటచే నట్టుయశార్ల 
మును తెలిపితినకాని, యిందలి యంశములన్నియు నుపాదేయముబే. ఆ 

యీ చిక్కు_లన్నియును గాకున్న. గొన్ని యేనియు నప్పుడప్పుడు పడియున్న 

కతమునసే “వడవలె( బడరాని పాటులెల్లో అని నేను (వ్రాయవలసి వచ్చినది. 
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ఆ యీ చిక్కూలన్నియు కవిత్వమున కుపకరించునవియే యని లాక్షణికులు 

వక్కా-ణించియే యున్నారు. “ఆహోభారో గురుఃకవేః”. 

దీనిని విస్తరించుట కిది చోటుగాదు. చిక్కు_లుపడి కవియైనవాండు 
పిదప; గొంతకాలము మిగులవలెను. ఆది యెక్క_డనోగాని ఘటింపదు. 

ఘటించినచో నతని రచనకు. బై చిక్కులు చక్కని పనిచేయును. అది 
యటులుండె. మాకు6 గాళక పంత్యక్షవుగుటగాని, తోడంబల్కుటగాని 

లేదనునది వక్తవ్యాంశము. హృదయమవమందుండి ఆ యీ పద్యములనో 

శ్లోకములనో అవధానాదులలో పలికించు నందురా ? అగుచో నెల్లర హృద 
యమునందును భగవంతు(౬డుండి పల్కించుచునే యున్నాండు. ఇచ్చటనే 

యననేల ? ఆందులో విశేషములేదుగదా ? 

శో ఈశ్వరస్పర్వభూతానాం హృద్దే శేఒర్జునతిస్టతి ॥ _(భగవద్షితు 

ఉపాధ్యాయుడుగారి. “మొదటిపిశ్నమునకు నా యెజింగినంతలో 
ఆత్మవంచన లేకుండ ను_త్తరమిచ్చితిని. వారే ఇంకొక పిశ్నమునుగూడ 
నడిగిరి. అది భగవద్గీత లోని యంశము. అర్హునుండు 'మొత్హో నేను 

యుద్దముచేయనని వెనుదీయుచుండ(గా (శ్రీకృష్ణభగవానుడు చేయకతప్పు 

దని పురికొల్ప వచ్చునా ? ఆది డేవుండు చేయదగిన పనియేనా అనునది. 
ఇదివారికి స్వయముగా 6 దోచిన శంకకాదనియు మతాంతరులు చేసిన 

పిశ్నమనియు వారేవాిసిరి. ఆమతాంతరులు ఖీమునిపట్నంతో నెవరైై 
యుందురో ? చెప్పకయే తెలినెడిని. వారిలో నీపాింతములలో విశేషించి 
పార్పిజ్ఞాలుండరు. “హావూసేడామీరుహాల్సి_కొంటారుితె గలోవారుందురు. 

వారిపిిశ్నలకు జవాబక్క_ఆలేదని యుపాధ్యాయులవారికి విన్నవించు 
కొనుచు నింతటితో ముగించుచున్నా (డను. 
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వ్వుళకఅపవాటడద్ 
అంటే యిదివఅరో, తి. వెం. కవులకు సాక్షాత్తుగా దేవ్మపత్యక్షంవుంది 

ఆనే అపవాదనుగూర్చి “పొఢభారతి”లో కొంత |వాసివున్నాను. యిప్పుడు 
(వా సేది మతోఅపవాదనుగూర్చి కనుక, శీర్షిక అలా పెట్టవలసి వచ్చింది. 

మొభ్ల అనే కవయితిం "పే ఆజుంగనివారంటూ తెలుంగు దేశంలో 

తేరుకడా. ఏమూర్డుండుగాని యేపండితుండుగాని ఆపే కవయిత్రి కాదనిస్నీ, 
ఆపె తండోే సోదరులతో లేక భరో కవిత్వం చెప్పి ఆపెపరు సెట్టి (పక 

టించి వుందురనిన్నీ చెప్పిన క్లైక్క_.డనూ విన్నవారున్నట్టున్నూ తేదు. యో 

ఆఅపవాద డై వవశాత్తు నాకేవచ్చింది. యేలావచ్చిందంకే, యిప్పుడు నాకు 
శనిమహాదళ జరుగుతూ వుంది. వాడు చేనేకాద్యాలు చాలావున్నాయి. 

అందులో మొదటిది “మిభ్యాపవాది” అన్నది. పిస్తుతం నాకు సంభవిం 
శునదిస్నీ అదేకనక, గంహచారంవల్లనే యీ అపవాద వచ్చిందంకే యుక్తి 

చహాంగా వుంటుంది. మొల్ల తం[డ్రిగాని నోదరులుగాని .భ'ర్తగాని కవులుగా 

వుంసే, వెం. శా. అట్టి వుద్దేశం పడ్డాండనడాని కేనా వీలుగావుండేద. అట్టి 

వితీతి యెక్క_డనూ లేదుణగదాః అట్టిస్టితిలో వెం. కా. ఆలా వుపన్యసిం చా? 

డెక్క_డో అనే లోకులవుద్దేశం యెట్టిడై వుండునో : యూ మొనల్లసంగతే 
చిలిచేటట్టులేదుకదా ? యింక దీన్ని వుపజీవకంగా చేసికొని ధ్వనింపచేశాం 
ఉన్న ఆంశాన్ని గుతించి విచారించడమెందుకు? “నిమిత్సాపాయేనై మి_త్తిక 

స్యాహ్యపాయకః”” కదా! కాబట్టి దాన్నిగుతించి వాసి కథ -పసెంచేదిలేదు. 

మొనల్లనుగూర్చి నాకుంగల వుద్దేశాన్ని బందరు హింద్హూహెస్కూ 

లులో నేను తెలు్యగుపండితు (డుగా వుండేరోజుత్తో చదువుకున్న విద్యార్దులు 

వపలువురెణుంగుదురు. నే ంపండితుడుగావున్న పదమూడే- డలో రెండు 

సార్లుకాటోలును మొల్లరామాయణఆం స్ఫ్మూ_లుఫెనల్ము_ తెక్త్సుగా పడ్డది. 

అప్పుడు సీత డావణాసురునితో గడ్డిపరక మధ్యగాపెట్టుకుని మాట్లాడే 
వద్యాలు పాఠంచెప్పేటప్పుడు నాకు “వొళ్ళు తెలినేదేకాదు. మొల్ల సాకి 
త్తుగా తానే సీతాదేవి ననుకోవడంచేత ఆలాటి కవిత్యం చెప్పంగలిగిందని 



588' కథలు ..గాథలు 

విద్యార్థులతో అనేవాణ్ణి. సాటిఆ౭డుదానికి. గల్లిన పరాభవాన్ని గుజించి 

ఆండుది చెప్పిన కవిత్వంకనుకనే కవిత్వం అంతపాకంగా వుంది అనేవాణ్ణి. 

వాల్మీకంలోగాని భాస్క..రాదుల కవిత్వంలోగాని యో పాకం లేనేలేదు 

అనే వాల్ల. నేను స్కూలులో వున్నాననే సంగతి మజచిపోయి స్వేచ్చగా 

కంఠంవిప్పి చదివేవాణ్ణికూడాను. యిట్టిస్టితిలో మొల్ల్వవిషయంలో వెం. శా. 
దురభిప్రాయంకలవా(డనేఅపవాదు (గహచారవశంకాక యెట్టిదనుకోవాలి ? 

ఈగిహచారాన్ని నేను మిక్కి లిగా నమ్మడంవల యితరులకంయు 
(౧ 

ఆయీగిపహాలు నామీద యొక్కువ అధికారాన్ని చూపి చెలాయిస్తున్నట్టు. 

నాకు తోస్తూవుంది. 'దెవుండుగాని గంహోాలుగాని నమ్మితేనేగాని యేమీ 

చేయలేవంటారు పెద్దలు. త్యాగరాయలువారేమన్నారు, “కద్దన్న వారిక్ 

కదు, కదనిమొఅలిడిన, సెద్దలబుదులు, నేండబద మగునొ అన్నారు. 
య లు (టు లు లు 

యీలాటి సందర్భంలో గిహోలు నన్ను లో(కువచేశాయంతచే చేయవు ౩ 

చేయుగాక, నేను నమ్ముతూనే వుంటాను. నమ్మి, నామీ (దవచ్చిన “అపు 

వాదొను, మిధ్యావవాదనుగా ఆ(గ్రహస్థితినిబష్టే సమర్థించాను గనుక నా 
నమ్మకం కూడా నాకు వుపకారమే అయిందని సంతోషిస్తూ దీన్ని ముగి 

నాను. ముగిస్తూ నేనేపద్యాలు మొల్లరామాయణంలో పాఠం చెప్పేటప్పుడు 

మొలకు సీతతో 8ఐక్యంచె ప్పేవాళ్లో ఆపద్యాలు మాత్రం వుదాహారినాను = 
he) €3 అట 

క. పతిదై వముగా నెప్పుడు 
ఉం 

మతి(దల(చుచునుండునట్ట మగువల 6€జెజుపన్ 

(బతిన గలయట్టి నీతో 

(బతివచనము లాడుకంచుం బాపముగలదే. 

ఊఉ. సంగరరంగమందు నతిశౌర్యమునన్ రఘురాముతోడ మా 
తంగతురంగ సద్భట శతాంగబలంబుల.6 గూడి నీవు బో 

రంగను నోవ కిప్పుడు విరాధ ఖరాధులపాటు జూచియున్ 
దొంగిలి నన్ను దెచ్చితివి తుచ్చపు6 బలు్క్యూలు వల్క_(బాడియే. 

సీ. కూకొటిముడికినై కురులు గూడనినాండె 

బెదరక తాటకం వీచమడంచ 



మతొకఅపవాద శతి 

శా ధేయు. డొనరించు కొతువును రకెంహ 
ణెక్క_ండుి దెత్యుల నుక్క_ఖణంచె 

నవన్నిపై విలసిల్లు నఖిలరాజన్యులు 
వే9ంలంజూపంగలేని విల్లు వితిచె 

ఘారాటవులలోన? (గ్రవ్మురునప్పుడు 

ఖఇరదూషణాదె రాక్షసుల అంప 

తే, బాదరజమున నొకరాయి* బడం.తింజేసె 

లీల మాయావృగంబును గూలనేనె 

రాజమాతు9ండె మేదినీ రతకుండు 
రావముభూపాలు€ డాదినారాయణుండు- 

శే. ఆట్లిరామున కీయబ్లి యనంగ వెంత 

అంక యననెంత,. దనుజులపొంక మెంత 

సనీవనంగ నెంత, నీలావుచేవ యెంత 

ఇప్పనేటికి నీవ చూచెదవుగాకా 

శా. పీరాలాసము లాడనేల వినుమీ విశ్వావికాళంబుగా6 

కూరావారము గట్టి రాఘవుడు కోషస్ఫూర్తి దీపింవ.:గా 

"ఘూరాజణిన్ నిను డాసి లావృకబలిమిన్ గోటీదయు_క్రంబుగా౯ 

(గూరాస్త్రంబుల నుస్తముల్ దునిమి భుక్తుల్ వెట్టు భూతాళికిన్'. 

శా. ఆరూఢ[పతిమాన విక్రమకళా హాంకార తేజోనిధిన్ 
(శ్రురామున్' సుగుణాభిరాము(6 దెగడన్ జేకోన్న ని న్నాజితో 

బారన్ దొంగిలితంచు నిష్థురగతీన్ దండించి ఖండింప ము 

న్ని రసైనను దాంటివచ్చు నలుకన్ నేండెల్తి శాంతింపువమూ ః 



కిర్తి ఆఅ ప పకీర్ 

“పుడ్ర్యైర్యశోలభ్య తే”అని యభియుక్తులు వచించినను అంతకన్న కీర్తా 
సంపాదనకుబుజువ_ర్రనమే ముఖ్యమని నేననుకొందును.పుణ్యముపరంపరా 

కారణమైన6గావచ్చునుగాని సాకొశ్రారణము మాత్రముకాంజాలదు. ఇఅదులా 

'కన్నియోయుదాహరణములు సుపసిద్దములు కలవు. రావణు(జడెంత తపళ్ళాలి 

మైనను. పరాకమసంపన్ను€డై నను బుజువ_ర్తనగల రామునికి వచ్చిన 

కీ_్డి వానికిరాలేదు. ఇస్లే సుయోధనునికిని. ఇంక పిస్తుతము యువ సం॥ 
ఆషాడమాస చంది9కలో (శ్రీయుత దువ్వూరి జగన్నాధళర్యగారు శ్రీవిజ 
యనగర (ప్రభువులచరిత్రను వాయుచు బౌద్బిలియుద్దసందర్భమున ఆప్పటొ 
(శ్రువిజయనగర వం. కార్యమును సమర్ధింపవలయునని కొంత 

పయత్నించిరి. బొబ్బిలివారు పీరికాగరిహమురా €దగు చెడ్డపనులంతకు ము 
న్నెన్నో చేసినట్లు దాహరించిరి తుదకు తాండి పాపయ్యుగారు మహో 

రాజును వధించుటను గూడ నుడాహారించి, అదియొక పొరుషముగాదని 

వక్కా_ ణించిరి. (శ్రీ శర్మగారు వారసిన పితివాక్యమును నేను శిరసావ 
హించువా(డనేయైనను ఈకింది మాటలు (వవాయుచున్నా€డను. (శ్రీ మహో 
రాజావారికిని బొబ్బిలివార్కిని ప్యస్రేటు విషయముననేమి యితర విషయము 
లయందేమి హాస్తిమశకాంతరమన్నను కాదనువారుండరు. కాని యా 

హెచ్చుత గువల్లనే బొబ్బిలివారి కీ_ర్తికి వన్నెయు మహారాజావారి కీర్తికి 
కళంకమును వి_స్హరించుచున్నవి. ఎక్కుడు సేనయు రాజ్యమును గల 

(శ్రీ మహారాజులుంగారు, ఫెంచి వైన్యమును, _పెగా కురుష్క. వైన్య 
మును సాయముగాంగొనుట, పిరికితనమునకు స్ఫోరకము. సమయము 
కాని సమయమున దంజెత్తివచ్చుట కూడ డిటో. బొబ్బిలివారెన్ని విధ 

దుల సామోపాయము నవలంబించినను దానికి నంగికరింపమి కూడ 

డిటో. బుస్పీ రకమీంపనెంచిన పసిబాలుని వధింపవలయునని నిర్హయించు 

టయు డిటో. ఇంకను ఇట్టి హేతువులు జోలెడుకలవు. అన్నియు జగత 

సిద్దములే. కాన వి_స్తరింపనక్క_రబేదు. బౌబ్బిలికథ వార్తిసిన యతండు 



కీర్తి. అపకీర్తి ర్శీ కే 

టొబ్బిలివారివలన ధనముగొని వా౨సియుండ.డు. మరల బొబ్బిలికి నామ 

రూపములు చాల వత్సరములకు పిమ్మటంగాని రాలేదనుట చరిత్ర పసి 
ద్దమే. ఈ కథయో : యుద్దముజరి గినకొల(దినాళ్ళలోనే అనంగా ః ఆవేండి 

చల్లాజక పూర్వమే రచింపంబడి యుండుననుట యుక్రియు_క్రము. 
కావున నిది యొకరి పష్రేరణమునంగాని ధనముగొనిగాని రచింపంబడి 
యుండదు. కొందజణు కవులట్లు రచించిన చరితములు లేకపోలేదు. గాని 

కొందు తమంతటందాము స్వతంతించి వాిిసిన కవులు లేకపోలేదు. 

“*భ్బ్సునమతు లెల్లవారికి నకారణబంభధులుగార | సత్కవుల్ ”. భారతిరామా 

యణాదులిట్టి రచనలే. ఆయాచరిత)ల లో నచ్చటచ్చట నతిశయో_క్తి వర్ష 

నలున్న మై పికృతకథయందును ఆయ్యవి లేకపోలేదు. కాని పీధానాం 

శమునందట్టిదిలేదని యెల్లరును విశ్వసించిరి. 

వంధానాంశమన6గా * బొబ్బిలికిని విజయనగరమునకూను యుద్దము 

జరిగినది. ఇందులకు కారణము తమకన్న మిన్నయు అప్పటి కాలములో 

మహారాజై తమవంటివారి ననేకులను సామంతులుగా. జేసుకొని యేలు 

చున్న విజయనగర పీభువును బొబ్బిలి లక్యపెట్టకుంటయే. సదరు యుద్ద 
ములో బొబ్బిలి నాశనమైనది. విజయనగరము గెల్బినది, కాని “అత్యు 

తరు 8 పుణ్యవా_పెః” అనురీతిని మహారాజు తాండ 9 పాసయ్యగారిచే 

మడియుటచే విజయనగరపు విజయముకన్న బొబ్బిలి పరాజయమే కవి. 

గయమైెనది అనునది. పృస్తుత నాటకములు గాని వెనుకటి పంబంధములు 

గాని యా పిధానాంశమును బురస్యరించుకొనియే  బయలుదెరనవి. 
(శ్రీ శర్కగారికింబలె విజయనగరమునెడల నాకు మిక్కి_లె యభిమానము. 

ఈ విషయము... “అల పతంజలి కృతంబై న భాష్యమునకే ,పరిఢవిల్లు ను 

మహాభాష్యపదము” అను సీసములోన్ యంశముల వలననే లోకము 

గుటీతించును. _పెంగా నిన్న మొన్న. బ౨కటింపలబడిన నాజాతకచర్యలో- 

““రాజనంగ నాతందే, మంతిరాట్టనంగ నాతండే” అనుపద్యమును గూడ 
(శ్రీశర్కుగారు తిలకింతురుగాక. ఇట్టి యభిమానముగల నానోటనే ఆమధ్య 
టొబ్బిలికి వెళ్ళినపుడు చరిత9కు సంబంధించిన విషయమును బురస్మ_ 
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రించుకొని” మ॥ వెలమల్ రాజులకన్న్న మిన్నలను నవ్విఖ్యాతి కిం 

దావుగా వెలనెన్ బొబ్బిలి” అని నుడువవలసి వచ్చినది. శర్యగార్నీవాంత 

యెడల నెట్టి యభిపా9య మిత్తురో $ చూడవలెను. ఈ యుద్దకాలము వజ 

కును వెలమవారు కూరులలో నొకరుగానున్నను, అగేసరులని అందులో 

క్షతిియుల కన్న మిన్నలనిపించుకొనుచున్నట్లు లేదు. ఈ విజయనగర 

పిభువే వారికీ_ర్తికె వన్నెవెట్టినట్లు నాకుందోంచినది. నేను బొబ్బిలివారిచే 
సమ్మానింపంబడవలయునను కోరికతో నట్లు వ్రాయలేదు. విజయనగరము 

వారును నన్ను సమ్మానించిరి. కావున చరితంమును బట్ట నాకు స్ఫురించి 

నట్టు వా9సితినేకాని ప్రయోజనా పేక్షచేంగాదని మనవి చేయుచున్నాను. 

మణియు బొబ్బిలి పట్టాభిషేకము వా్రాయుచు, అందియుద్ద్యప్రస క్తిరాంగా-- 

మత్ రాతికంబమొక( డెత్తయినట్టిది చూడనయ్యెడిన్. 

చ. ఆది గను(గొన్న్నమాత) విజయావనిపాలుని దుర్నయంబు దు 

ర్కదులు పరాసుసెన్యములరాయిడి, దుష్టతురుష్క నైన్యరా 

డదయత, వెల్మ్కశూరులనయాంచిత బా హుపరాక్ళిమస్సుర 

జూ. అనై కఆ 
తృ్క_దనము నొక్క. పెట్టునను కన్నుల (గట్టినయ ట్లు (ఎలెడి కా 

అని నుడివితిని, ఈ (వాంత నాకు ఆ స్తలము చూచుటవలనం 

గల్లిన యభిప్రాయమును బట్టి వాసినదెకాని యొకరిని సంతోష పెట్టుటకు 
గాదు. నాకొక నియమము కలదు. 

ఉ. ఆవల నెవ్వండేని కవి యల్లిన పద్యములం బఠించుచో 
సివిధమెల్ల నిశ్న్చయమ; యీ నుతికిన్ దగు సీతండంచు సం 

భావనగల్లంగావలయు భావమటుల్ పొడగట్టకున్న నా 

దేవురు గొట్టు పధైముల దివనలేమిటి కప్పరాట్బ్పభూ : 

నానియమము పె పద్యమువలన6 దెలియంగలదని యుదాహ 

రించి తిని. ఎకొంచెమో ఆధారములేని [వ్రాంతను వ్రాయుటకు, కవులెవ్య 
రును ఇష్టపడరు. అందులో చరితివిషయమున బొత్తిగా నిష్టపడరు. 

ఏదో కొంచెమున్న చో గొందటు మిక్కిలి పెంచి వాియుదురు, 
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కొందజు సామాన్యముగా పెంచి వాగయుదురు. జొబ్బిలికథభవలెనే 
వేతొకరు విజయ నగరపుకథ అనుపేరుతో నేలవా9యలేదో మనమాలో 

చించుకోవలెను. పేరేదిపెట్టినను బొబ్బిలివారినే _పెకెక్కింపవలయు 

ననియే నేననుకొందును. అనేకాగగిహారములిచ్చి కవులను, పండితులను 
పోషించిన మహారాజు చరితంమును విజయనగరాస్థానము వారెవరేని 
వాాయకుందురా ? వాయుదురు గాక. లోకులకది విశ్వాసపాతంముగ 

నుండవలదా?తోకులయాదరము నపేక్షించుచో యధార్ధము వాగియవ లెను. 

అట్లు వాసినచో పోషకుండగు పిభువునకు€ గళంకము రాక తప్పదు. 

అందుచే వారుపేక్షించిరని నేననుకొందును. కొన్నిలోసములున్నను తరు 

వాతి కవులకు జంగముకథలోని యంశములే మార్గ్లపిదర్శకము లైన 

వనుకొందును. ఈ రెండుసంన్ఞానములకును గలపూర్వవైర కారణములను 

గూడ నేటి నాటకగ9ంధకర్త లుదాహరించినను తుదకు బొబ్బిలివారి 
కుత్క_ర్లమును వేతొకరి కపకర్షమును వాాయకతప్పదు. కావున (శ్రీశర్మ 

గారి యీకిింది వాక్యమునకు సమంజసమైన యర్థము నాకు స్ఫురింప 

దయ్యె- ఆవాక్యమిది యే. 

“పెనుదాహరించిన శాతివ వీజములను వినాయించి ఉ త్తరకధను 

కేవల వధాపూర్వకమైన దానిని నాటకముగారచించి పిదర్శించుట చారి 

తిక సత్యము లేనిపనియనియు, నాటకలక్షణము తెలిసిన విబుధులాక్షే 

పింపందగిన పనియనియు6గా (జెప్పువలెను.” మణియు నాటకక_ర్తలకు 

“అన్యధావాప్రకల్సయేత్” అనునొక యాధారముకలదు. అది నాయకుని 

యందేదేని లోవమున్నచో బహుసుగుణములుగల నాయకునియందలి 

యాస్వల్పలోపమును అన్యధాగా మార్చుచేసి సవరించుట కుపకరించును. 

పిస్తుత మీ జొబ్బిలికథను నాటకమునకు(గై కొన్నకవి విజయనగర (ప్రభు 
వును ప్రధాననాయకునిగా' గై కొనుటయే తటస్థింపదుగాన మార్చున కవ 

కాళ మేలేదు. కావున నాటకక_ర్తల కీయాకేపణ తగులదు. శర్మగారింకొక 
వాక్యము సీసందర్భములో వాంసియున్నారు. అదియిది---- 
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అము ee స తాం[డ పాపయ్య యను వెలవమసేవకుండొక6డు 

దొంగపోటున పొడిచిన ఖూనీకథను మహావీరలక్షణముగల నాటకముగా 

బిదర్శింప బూనుట .... ఆంధిదేశమందలి నాటకరంగ మరణవా_ర్తగా 
విబుయులు తలంపవలసియుండును.*”” 

ఈవాక్యము కూడ నాకునచ్చలేదు. వెలమసేవకు(డు, అనివా? 

యుటకూడ సమంజసముగాలేదు. కర్మధారయసమాసమో? తత్పురుషమో? 

అను సందియము కల్లునట్లు వాయుటయు _క్రముగాదు. తాండపాపయ్య 

గారి నింతకన్న గౌరవముగా వాయుట యొప్పని నేననుకొందును., 

శూరుండను పేరు వంశపితిష్టనుజట్టి వచ్చెడిదికాదు. ఇ(క దొంగపోటును 

గూర్చి యతని నిందింప వలెను. కాని అపుడంతకన్న నయ్యనఘున 

కవకాశము లేదు. “'" అశ్వాళ్టామవలె ”” పాపయ్యగారును కొంతవజకు 

సమ్మానార్లు లే.  ఒకటిమాతమున్నడి. విజయనగర పభువు సల్పిన 

యుద్దము సర్వవిధముల నిర్జుష్టమైన్యాయబద్ధమై యున్నచో, అట్టి ధర్మ 
వీరు నిట్టువధించిన పాపయ్యగారు నింద్యులై న నగుదురు గాని ఆన్యధాగా 

పాపయ్యగారు నింద్యులుగారు. ఆయనకు నాయకత్వమును కల్పించిన 

నాటకక ర్రలును నింద్యులుకారని నేననుకొందును. నేసి బొబ్బిలి చరిత్రను 

నాటకముగా౯గాని, పంబంధముగా6గాని వా౨సిన నేంటికవులతో6 జేరినవా( 

డను గాకున్నను, శర్మగారువాొసిన . “విబుధు లాక్షేపింపవలసినపని” 
“నాటకరంగ మరణవా_గా విబుధులు తలంపవలసియుండును.” అనెడి 

వాక్యద్యయము సేంరేచుటచే నించుకనాకు6 దోంచినది వా)సితిని. ఇ (6౬6 

నొకటి, నెను 'బొబ్బిలి పట్టాభిషేకమును వాిిసియుంటచే నీవాాంతకు నడి 

నిమిత్తము కావచ్చునని చదువరు లూహింతురేమో ? నేవాిసిన చరిత్ర 
కును ప్రస్తుత యుద్దమునకును సంబంధములేదు. అందు బిసక్తాను 

పిస_క్రముగా దొరలిన పద్యములలో నొకటి యుదాహరించియేయుంటిని. 
ఆఘట్టములోని మతికొన్ని పద్యములు గూడ నుదాహరించి దీనిని 
ముగించు చున్నా(డను. 
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ఈ. ఇప్పటి బొబ్బిలిం గుజిచియే యిపుడించుక చర్చ.జేసి నేం 
జప్పితివెన్క బొబ్బిలి విశేషములన్ దిలకింప నొక్క_నా? 
డప్వురి తూస్చునందు నొకయర్దపుంగోలిశము( టోయినార మం 

దిప్పుడు రాతికంబ మొక6డెత్తయినట్టిది చూడనయొడి న్ . 

క- వెనుకటి యుద్దమునకు. జెం 

దిన ముఖ్యాంశములుదాన. దేట తెనుంగుబా 

ను వాంయంబడినవున్నవి 

మొనమొన్ననె జ్ఞాపకాద్దము నిలిపిరిదియున్. 

తే. గి. దాని నిల్పినయట్టిభూజాని నేంటి 
తనికి వితామపహుండు విజ్ఞా నఘను (డు 

ఆంతటి పియోజకుండు కరత 

యందు నెందువే౭డని చెవ్పవిందుమెందు. 

ఉ. టొబ్బిలివారికిన్ మిగుల బొంపిరి వోవు యశమ్మునిచ్చి, పే 
రబ్బురమున్ ఘటించు నలయల్లడి యుద్దము కారణముగా? 

బిిబ్బినక _స్టి నన్నగరి పాడణి జాడతి కాడువారియున్ 

దిబ్బగమాణియున్ (బథధిత దృశ్యములందొక దృశ్యమై త గెన్- 

- వీరకేతమటన్న సేరుగనుటన్ విశ్వస్తుతిం బొల్బుటన్ 
శూర శే9ష్టుల సచ్చరితి9ిములబచే స్తుత్యర్హ్హృమౌటన్ నమి 

ద్రైరాగ్రససరులైన 'వెల్మల యసృ_క్తేజంబుచే నానుజన్ 

డ్రీరంజిల్ల నిత త దెళ మఖిల పేమాస్మదం బయ్యెడిన్. 

ఆయా పద్యములవలన నా హృదయము చదువరులకు గోచరింపకి 

మానను. ఇంక నాకటి. తాండపాపయ్యగారిచేతకును అశ్వత్ఞామచే(త 

కును గెంతపోలిక కలమగాని బాగుగ బరిశీలించినచో ధర్మాత్ములగు 

పాండవుల వధింవనేగి యెతటింగియో యెొజుంగకో తాననుకొన్న పనిని 

నిర్వ _ర్తింపనేరక తత్పుతు%ల వధించిన యశ్వజ్ఞామతో, తాననుకొన్న వని 
ననుకొన్న ప్రై నిర్వ 1 మ వట కొంత తే ప్పుయగు 

శేమో $ యని కొంకుచు__. “గణా హూ జాగ్జానమ్" ఆను నభియుకో 

కైని స్మరించుచు దీనిని ముగించెదను. 

క 



కవికన్న వివుర్శకుండిక్ 

జాగరరాకతఎక్మ్కువగా ఊంణాలి 

కవి, విమర్శకుడు యా యిద్దణీకి చాలా సంబంధం ఆనాదిగా 

వస్తూవుంది. ఇప్పటిరోజుళ్లో పడమటిగాలి తగలడంవల్ల యీ సంబంధం 
మణీ కనంబడుతూవుంది. విమర్శకుండికీ, వ్యాఖ్యాతకీ ఆక్టైభేదం కనపడదు 
గాని యిటీవల పడమటిగాలి సోంకేక మాతం విశేషభేదం కనపడుతూనే 
వుంచి. వ్యాఖారత శాయశక్పులా తంటాలపడి కవిని సమర్థించడం ఆచారం. 

పూర్వకాలపు విమర్శకులుకూడా యించుమించు ఆలాగే వుండేవారు. 

అయితే యేదేనా వ్యక్తిగతమైన దురున్చేశం వుండి విమర్శించేటప్పుడు 
మాతం _పెరీతికి కొంత వ్యతిరేకంగా పహివంరించడం వుండేది. దీని 
కుదాహారణంగా పండితరాయలు ఆప్పయ్యు దిక్షితులవారి గింథాలసీ, 

భట్టోజ్ డికితుల గంథాలనసీ విమర్శించిన ఫక్కీ_సి చూపవచ్చును. 

యిప్పటి విమర్శకులలో పాజ్ఞాలై న వారివిధానంచూ స్తే వ్యక్తి 
గతంగా దూషణ లేశమున్నూ కనపడదుగాని అసలు కవియుద్దే శాన్ని 

కనిపెట్టకుండా తోచినట్రల్లా విమర్శించి మహాకవుల పోకడల్ని యీసడిం 

చడం విస్తారంగా కనపడుతుంది. యిందులకు కళాపూర్త్రోదయపు విమర్శనం 

వగయిరా లుడాహారణం. కళాపూర్రోచయంకవి నెటివాడుకాడు కాబట్టి 

ఐమర్శకునకున్నూ, ఆయనకున్నూ వ్యక్తిగతమైన మెతినిగాని, ద్వేషాన్ని 

గాని ఆరోపించడానికి లేశమున్నూ ఆవకాశంవుండదు. కేవలం కవితా 

నిఘ[్రమైన గుణాలూ, అవగుణాలుమాత్ళమే యీ విమర్శకులకు ఆధారం. 

అయితే వెనుకటి విమర్శకులకేమి, వ్యాఖ్యాతిలకేమి, చట్టన పూర్వమహా 

కవులను కాదనడానికి సాహానంవుండేడికాదు. యిస్పటివారికట్లాకాదు. 

యెంతటి మహాకవినై నా సరే తోబకూరలో వురుగులాగా తీసిపాజేయ 
డానికి సాహసం కలిగి వుంటూవుంది. యిది యు _క్షమెనా ఆయు _క్రమైనా 

లుప్పటివారిలో బాగా వ్యాపించిఉన్నవిశేషం. 



కవికన్న విమర్శకు.డెకి జా రూకత ఎక్కువగా ఉండాలి 847 

యింక అమునాతనుల కవిత్వాన్ని ఆఅయనాతనులు వవర్శించవలసి 

వస్తే వారికీ, వారికీ యేవో వ్య క్రిగతమెన విరోధం పున్నదన్నమా"ే. 

చూడండీ పాపము. యెంత అన్యాయమోను 1 వకాయన వకరఠి పేేరేపణ 

మీద వక పెద్ద మహాపండితుళ విమర్శిస్తూ, ఆ విమర్శించే పుస్తకం తనకు 

పెంటమీదకాటోలును దొరికిందని వాళిశారు. దానివల్లకూడా కొంత నైచ్యం 

కలగాలనే ఆయన ఉద్దేశం. అంత తోకూడా తృహపినొందక గృంధక్ర 

'దిద్దుకున్న దిద్దుబాటు నొకదాన్నె త్తికొని, ఆ దిద్దుబాటు ఆఅసలాయానకు 

తోచి చేసినది కాడనిన్నీ, అది యెవరో చెప్పినమీదట తోచిందనిన్నీ 

కాడా వా9శారు. యేమనుకోవాలో ఆయన వుదారత్వాన్ని ! సహజగుణం. 

యింకొక విషయం మనం గమనించాలి. కవికి దేవుడిచ్చివున్నంత 

తెల్వితేటలతో మంచో, చెడ్లో- రసమో, అరసమో, గిలకడం తప్పనిసరి- 

యెందుచేతనంటారా, వాడి కది సహజగుణం కనక. “సహాజగుణమేరికేని 

దు_స్త్యజము” కదా ! అందుచేత కవిని "నీవెందుకు కవిత్వం చెబుతావు 

నేకు అది తెలియదు. ఇది తెలియదు” అని మండలించడానికి వల్లకాదు. 

చాయగా వా యగా యక జడే కొద్దో గాప్పో గుణంఉంకే వుండవచ్చు 

లేకపోతే లేకపోతుంది. “యెవడి పిచ్చి వాడి కానందం” గడా ? అందు 

చేత యేదో రాసుకోవడం వారికితప్పదు. అయితే వాడికేలారాసుకోవడం 
తప్పదో వీడికల్లాగే విమర్శించడమున్నూ తప్పదనడానికి వీలుభేదు. వీడి 

కిది సహజగుణంకాదు. తెచ్చిపెట్టుకొన్నది. ““కవులుపుట్టు దురుగాని చేయ 

బడరుి” అన్నట్లు విమర్శకులనుగూర్చి అభియుకో కిలేదు. అందుచెత 

వాడికీ వీడికీ యీవిషయంలో పోలిక సహృదయసవ్మ్ముతంకాదు. చెప్పే 

యూ పేమిటంకే, కవికన్న విమర్శకుండికి జాగరూకతయెక్కువగా ఉండా 
లనే. సహజమైనకవిత్వధారవుండి యితరసామగి౨లేకపోతే కవికి చాలా 

దోషాలుతటస్టిస్తాయి. విమర్శకు*డి విమర్శనలోకూ డా ఆలావుండకూడ ను. 

యెక్కడో, వకటీ అజావుంటే యేమోకాని అంతకంచే అధికంగావుంమే 
విమర్శకుళో పాఠకలోకం క్షమించదనుకుంటాను. యెందుచేతనంకే “తీరి 
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కరార్చున్నమంగలి పిల్లితలగాఆిగే” డన్నట్టు యితని కీ పరిశ్రమ యెందు 
కంటూ లోకులు గర్డిస్తారని నావూహా. కారణం యిదివజకే వా౨శాను= 

అయినో మళ్ళా వాిస్తాను. 

కవికి కనిత్వంచెప్పుకోవడల తప్పదు. చెప్పడ మనక చెప్పుకోవడ 

మన్నాను. చూచారా కేవలం తనకుమాతిమే వుపయోగించినా అతని 
రచనకు వై యర్ష్యంలేదనివాడు సంతోషపడవచ్చును. విమర్శకుడి విషయ 
మటైది కాదు. లోకం చూచికూడా వప్పుకోవాలి. విమర్శ,నం ఆలావుండక 

Sgr “వాళి వెక్కి రించబటోయినందుకు మంచిపని జరిగిం” దని లోకులు 

విమర్శకు(డికి జరిగినపరాభవానికి సంతోషిసారు. కవితప్పులని విమర్శకు? 

డెన్ని చూపిస్తాడో, అవతలివాడు తిరగబడ్డప్పుడు అన్నింటినీ నిలుపుకో 

వాలి. వకటి నిల్చుకోలేకపోయినా విమర్శకు(డికి అది మహాపరాధమే 
ఆవుతుంది. నన్నడిగితిరా, వకమాటచెపాను. వెక్కి రించ గూడదు. 

తనంతట దానై వకళణ్ఞి వెక్కిరించడానికి యెవడుమ్నా తలపెట్టనే 
కూడదు. తనమీద కెవడేనావనస్తే అప్పుడు వా డాక్షేపించిన ఆకేపణలకు 
సమాధానాలు వాయడాని కెవరున్నూ గరా ంచరు. యీచెప్పెసమాధానాలు 

నిల స్తాయా పరమసంతొషం ; సిలవకపోతాయా, అప్పుడుకూ డా ఏళ్లం 

తగా "లోక కులు నిందించరు. వీల. నంతలో ఆత్యరకకానికి పియత్ని ౦చ 

డం పితివానికిన్నీ విధి. దానిలో. కృతారత్వం కలిగితే కలుగుతుంది. లేక 
పోతే లేదు. దాని కెవ్వరున్నూ తష రాక పనికేనిపాటగా వకరిని 

వెక్కిరించడానికి మొదలెట్టి బోల్తాపడితేమాత90 “*చచ్చినచా"” వన్న 
పకమానదు. కాబట్ట నిజమైన వమర్శకులను గూర్చికాదు. గాని విమర్శ 

కావశదులై న వాళ్ళనుగూర్చి''వెణ్టినాయనలారా! మీరెవళ్ళని వెక్కిరించినా 
జాగ త్తగా వెక్కి_రించండి నూలు వెక్కి_రించాంకదా, అందులో వకౌేనా 

నిలవడా అని మాత్ళిం పెట్టుకోకండి, మీ వెక్కి_రింపులలో యేవకటి గాని 
ఆఅగాని, పాతికగాని. పేలిపోయినా, అది మీకు పూర్తిగా అవమానాన్నికలి 
గించేదే అని తెలుసుకోండి” అని బోధించి గాఢంగా మందలించవలసి 



కవికన్న విమర్శకు(డికి జాగరూకత ఎక్కవగా ఉండాలి 5థఫ 

వుంది. యింతమా త్రానికి వాళ్ళు వెనక తగ్గుతారా అంటారా అదివేజు. మన 

కృత్యం మనం చేసుకుంకే తరవాత యేమైనా మనకు చింతవుండదు. 

“కర్కక్యవాధికార స్టే మాభలేమ కదాచన” కదా ? మొత్తంతేలిన 

సారం, కవిని వారించడానికి వల్లకాదు గాని విమర్శకుణ్ణి వారించడానికి 

అవకాశంవుందన్నది. ముఖ్యాంశం యిదే ఆయినా యేదో కొంత దీనికి 

సంబంధించిన యితరాంళం రాయడంచేత గ్రంథం బజురిగింది, 

అయితే యేలాంటి చేతకానివాడై నా విమర్శకు(ండంటూ వకడుండటం 

వల్ల చాలాలోకానికి పియోజనంఉంటుందని కొందణబింటారు. కొంత వణకు 

యిదిన్ని సత్యమే. యేమంటారా ? నాప్ఫష్టః కస్యచి(ద్బూయాత్ కనుక 

యేపిచ్చి (పశ్నో బయలుదెదితేనేకాని సమాధానం చెప్పవలసి రానేరాముగా? 

అవును. అయినప్పటికీ “పతి చిగిలింత మొక్కా. చింతచెట్టుతో డీకాం”" 
దన్నట్లుండరా దా విమర్శనాలు. యిప్పుడల్లాటి విమర్శన అన్నోకనబడతాయి- 

డా రా 

యిందులో కొందు యెలాగయితేయేం. మనపేరు పేపరెక్కి_(వ్రకాశిస్తుంని 

గదా అని సంతోషించే తరగతివాళ్ళే. యేవకళ్ళిద్దతోతప్ప యిప్పుడందణూ 

యూతెగతోకే చేరితారని నానిశ్చితాభిపాయం. కవిత్వం పిచ్చివంటిది. 

విస్తారంగా వాఢయడ మందుకుగాని, కవిత్వం చెప్పకపోతే చెప్పే 

వాలి ఆది బాధిస్తుందిగాని విమర్శనమాత9ం అట్టిదిగాదు. దాగా ఆలో 

చిై కవిత్వం వక పిచ్చివంటిదనుకొంటాను. పిష్టై కఅటి్గకాడ్యు రేలాం 

టిదో చెప్పడానికి నాకు బాగాతోచడంలేదు. భవభూతి వకసందర్భంలో 

యేమీచెప్పడానికి పాలుపోక కాబోలు, ఆతై్మైక గోచరమైన విషయం 

అనడానికిబదులు “* జ్వరోవా మూర్చావా కిము విషవిసర్పః కిముమదః ” 

అని వూరుకున్నాడు. అలాగే కవిత్వాన్ని దేనితో పోల్చాలో నాకు నిష్క 
రగా తేలడంలేదు. 
య 

(ప్రయత్న పూర్వకంగా (వానేకవిత్వాన్ని గూర్చి నేను వాయ లేను 

గాని దానంతటది తోచేదాన్ని గూర్చి కొంచెం వా9నాను, ఆది తోచి నప్పుడు 

దాన్ని కాగితంమీదెక్కి_ంచేదాకా చాలబాధగా వుంటుంది. యీవిషయాన్ని 



గ్ర5్0 కధలు... గాథలు 

గుజించి నేచదివి చూచినంతలో యేకవీ నిర్వచనంచెసినట్టులేదు గాని 

కుటికవి కొంచెం సూచించాడు. “అరాశ్శృబచయా సృదాహా మహామిత్య(గే 
డు డు యు 

స్పురంతిొ అన్నాడు. అని వూరుకొన్నాడా, మళ్లా యిల్లాఅన్నాడు: “స్సికు 

ర్యాంకమివత్యజామికమివ (శ్రీమన్ లులూయ పథో” అంపేయేమిటం కు 

ఆగ9ంధక దరు దున్నపోతుమీద కవిత్వంచెప్ప్పవలసిన అవసరం కలిగింది. 
Pr 

ఆపట్లాన్ని మొదలెస్టేడు, ఆకల్చనలకు మితే కనబడకపోయింది కాబో 

లును, దానిమీద ఎపసందర్భాన్ని ఆవాక్యాలతో పంకటించాడు. వూరికే 

తండోవతండాలుగా, సమదిపుతరంగాలుగా, ఆర్థాలూ, శబ్దాలువచ్చి 

మెదడులో నాట్యంచేస్తూండేటప్పటికి వాట్లల్లో దేన్ని స్వికరించేది, దేన్ని 
జానే “మి మెయి, ఛా 

వదలి పెన్త్పది అంటాడు పాపం ఆకుట్రికవి. ఆసవమయంతో ఆ మహాకవి 

కేలావుందో యెవరికితెలుస్తుంది : అతనికే తెలియాలి. 

ఆందుచేతనేకాబోలు మాము త్రాత నరసన్న గారు “కవితాచమత్కార 

గొౌరవంబు మననెజుంగునుగాక నెవ్వనితరంబు” అన్నారు. అవును, వక 

బంగారుగనో, వజాంలగనో వకపేదకు దొరికిందనుకోండి. ఆపదార్థాలని 
త్వరలో యింటికి ఆసహోయంగా తెచ్చుకోవాలం కే యేలావుంటుండో 

ఆలోచించండి. పిస్తుత శ బ్రార్థవిషయంకాడా ఆలాంటిదే అనుకుంటాను" 

కుట్టికవిగా రి అనుభవానికిన్న్, నాఅనుభవానికిన్ని హోలికవున్నట్టు తోచడం 

చేత ఆయన వాక్యా లుదాహరించి యింత వ్యాఖ్యానంచేశాను. ఆఅందజిదిన్ని 

యి ఉంటుందని నేను నిశ్చయింవజాలను నాఅనుభవములో కవిత్వం 

అనేది తోచకనేపోవాలి గాని తోచినతర్వాత దాన్ని కాగితంమీదకెక్కిచక 

పోతే అది వ్యాధినికూడా కలిగించి శరీరానికి అపాటవం తెస్తుందనే 

నమ్మకం. అందుచేతనే దిన్ని నేను “ఫారిన్ మేటరు”గా రూపిస్తూ వచ్చాను 
శూధిస్తూంటుంది తోచినకవిత్వాన్ని (వాయకపోతే అన్నమాటమీద జ్ఞాపకం 

వచ్చింది. వక జ్యోతిష్కు-డున్నాడు మా పా9ంతంలో. ఆయన జాతకభా 
వంలో కొంత ప్రవేశం కలవాడు. "ఆయనకి జాతకం చేతికి నే చూచి 
యేవేవా అరిష్టాలు కనబడితే వాల్లకి శాంతిచేసుకొమ్ముని చెప్పడం కలదు. 



“చెక్కి రింప(బోయిబోలాపడుటి #51 

చెప్పినపికారం అవతలివాళ్ళు శాంతి చేసుకుంకే సరేసరి. ఆలా చేసు 

కోకపోయినటయితే ఆ అరిషకారక గంహాలు తనమీదకొచ్చి, తన్నే మో 
౧౧ రు 

బాధిస్తాయంటూ చెప్పగా నేను స్వయంగా విని ఆయన్ని చేదస్తబాహ్మ 

డనుకున్నాను. ఆశ్ర నేను వ్రాసిన పరిస్తుతిపు వాాతనుబట్టి నన్నుకూడా 
కొందలు చదువరులనుకుంటారేమో ? అనుకున్నాసరే, నా అనుభవాన్ని 

నేను వాళాను. 

కవికిన్నీ విమర్శకుండికిన్నీ వుండే భదాన్ని నాకు తెలిసినంతలో 

నిరూపించాను. యెంతవాిసినా యింతే. కవికి కవిత్య్వంసహాజం కనుక 

లోకులేమనుకొన్నా యేదో గిలకడం వానికి తప్పనిసరి. విమర్శక 6డికో, 
పనిలేనిపాటగా కల్పించుకొనేపని గనుక సహజమైన ఆవేశంలోకి చేరదు. 

ఆందుచేత వాళ క్షమించినట్లు ఏళ్ల క్షమించకూడదన్నది ముఖ్యాంశం. 

(కాకి గారింపంబొయి బ్ో లాపడుటి” 

"పెనామెతను ఆసంగతముగా నుదాహరించుచు నన్ను మిక్కిలిగా 

వెక్కిరించుచు, పిలువని పేరంటముగా, పనిలేని పాటగా, ఓలేటి._కాదు, 

వోలేటి సుబ్నారాయశాస్తుంలవారు గతమాసపు భారతీసంచికలో_ “పిభా 
వతీపిమ్యమ్నము” అనుశిర్షికతో నొకవ్యాసమును పికటించినార(ంట | 

ఇదివజలో భారతి నాకును వచ్చెడిది కాని నెనెన్నండుగాని యేవ్యాసమును 

పంపలేని కారణమున గాంజోలును సుమారువత్పరమునుండి యదివచ్చుట 

చేదు. అందుచే దానిని నేను జూడలేదు. ఏమి తోంచినదో, పిస్తుతము 

మదా౨సునివాసి, పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్ణులుగారు నాకు సంబంధిం 

చిన వ్యాసభాగమును పంపిరి. పతికవారికిం దోంచలెదు గాని, తక్కినవి 

పంపకున్నను ఈ సంచికనేని వారే పంపవలసినది. అది యటులుండె, 

వెట్టయిన నేమి ? వ్యాసము చేరినవిగదా ! చేరుంగాక. చదివికొనుశకి 

యుండ వలయునుగదా ! రెండుసంవత్సరముల నుండి నేను మిక్కిలి 



ర్5్2 కథలు .--గాధలు 

యనారోగ్యముగ నున్న సంగతి యెబు(గనివా రెవరు ? అట్లగుటచే చది 
వించి విని, అవగాహాన చేసికోవలసి వచ్చినది. తేలిన సారాంశ ము... 

''పూర్చో తర విరోధముగా గోంథము వాసి పాడుచేసినా రను 

నదియే.” ఆది పిధానము. వెక్కిరింపులు, టక్కు_లు టమారాలు. ఇవితో 

వాసములు. ముసలివాళ్ళను కుట్రలు వెక్కి_ రించుటలో తప్పేమి * అది 

యటులుండె. విమర్శకులు తమరెత్తుకొన్న యంశమును స్రైరపణచుట కై _ 

గంథక ర్త. వజినాభుని మనుమలు ముగ్గు రనియొకట, నల్వురని వెతొా 

కటవా౨సి, తప్పొప్పుల పట్టికలో సవరణను చూపెను గాని ఆ సవరణ 
వచనములలో లగించును గాని పద్యములలో లగింపదని కొంత్మగంథము 

వా9సి తుదకాపద్యములలో సవరింప వీలగునని మూడునాబ్లుగా స్వయ 

ముగా సవరించుకొని పిమ్మట, 

“ఈ జమూ(6యగురు జామాతల 

కామూ(గురు పుతికులు మపహాబలళాలుల్ .” 

అనుపద్యము నుదాహరించి యిందు మూం.గురు నలుగురుగా సవరింప వల 

నుబడదని మిక్కిలి చింతించిరి శాస్తుంలవారు. తుదకు పూర్వోో త్తర (గంధ 

విదోధమును జూపించినట్లు దృఢనిశ్చయులై. శాస్తులవారు_ “పూర్వో 

తరవిరోధ మొదవకుండ.; బలుక నెర్చుట బహుతపః ఫలముగాదె ?”* 

అని యుదాహరించి అట్టి తపఃఫలము లేని వేంకటశాశ్రిగారు ఇట్టి (గ్రంధ 
రచనకు దిగరాదని తమ యాశయ మన్నట్టు తేల్చినారు. ఇట్లు తేల్సి_ 

౧౧ ౧ 

ఇాస్తుంలుగారు “ఈమూ(గురు జామాతల” అను కందపద్యమును, ఆ(ప్రాం 

తమందిలి వచనములను పరిశీలింపలేదేమో ?*” అని యొకవాక్యమా వాసి, 
“ద్వితీయ ముద9ణమునందై నను జూడక పోవుట చాలయా శ్చర్యము' 

అని మిక్కిలిగా అక్కాజపడినారు. అక్క_జపడి యంతతోంగూడ విర 

మింపనేలేదు; ఇంకను గాంతగ9ంథము పెంచి యూ పూర్యో్టో_త్తరవిరో 

ధము కుదురదని తేల్చిరి. ఒకటిరెండు మాటలలో. దేల్పవలసిన యంశ 
మున కింత .గింథము పెంచుకేలొకో యని నే నక్క_జ పడుచున్నాను. 



(70) “వెక్కి దింప*ణటోయిటోలాపడుటె ర్ర్శి 

కెమర్శకులగు వోలేటి శాస్తు)లవారో ? “ద్వితీయ ముద్రోణమునందై నను 

జూడక పోవుట చాల యాశ్చర్యము'అని ముక్కు. పె వేలిడికొనుచున్నారు. 

ఇది యిటులుండె, యీ నాటకము మొదట (శ్రీచెతికాని లచ్చారావు 

గారు తమ యాజమాన్యమునం బికటించు పతిికయందు వికటించుట 

కారంభించినారు. పిథమాంకము ముగియ కుండంగనే, తిరుపతిశాత్రిగా రు 

స్వర్శతు చై నారు. పిమ్మట అచ్చారావుగారు నన్ను నప9ియక్ళముగ 

రప్పించి నాకు నెలకు 2% రు. చొ. గౌారవవేతన మేర్పజచి బహూకరించి 
పిమ్మట దీనిని పూర్తిచేసి యీవలసినదని కోరిరి. నా కప్పటికిం జిర 
కాలమునా(డే దేహమున... ముఖ్యముగా శిరస్పునందు-భ9ిమణ మేర్చడి 
యుంటచే కవిత్వరచనమన్న భీతి యుదయించినది. కాని (శ్రీలచ్చారావుగారి 
సమ్మానము నన్ను వశీకృతు6గాం జేసినది. “అర్థన్య పురుషో దాసః” 

పసకానువస_క్షముగా నింతవాొసితినేకాని యిది పిస్తుతవిరోధ 

సమర్ధన కుపకరింవ6జేయు తలంప్పతకోం గాదు. సుబ్బారాయశాస్తు)లవారికి 

మాయందు దయభేకపోయినది గాని అదియే యున్నచో ఆయన కంత 

వ్యాసము (వాయ వలసియేయుండచు. మేమిన్నివాక్యములు (వాయవలసియు 
నుండదు. దయ యన6గా నెట్టిదందురా 7 ఇట్టైది. కష్టపడి రెండుము 

దణములు సుబ్బారాయశాస్తుంలవారు చిత్తగించియేయున్నారుకదా ఇటే 
వల షష్టిపూర్తిసందర్భములో మరల గంంధములన్నియు ముద్రింపంబడేన 
వనికూడ (శ్రీ సుబ్బారాయశాస్తులవారు వినియుండక పోరుగదాః అగుచో 

బందరు మినర్వా పె9స్పునందు ముదింంపంబడిన 1934 సంవత్సరపు (పతిని 

గూడ శాస్తుంలవారు చి_త్తగించి యుండినచో, ఆయీ బాధవారికి లేక 

యుండునుగదా : ఆప౦తితో 66 వ పుటలో నిటులు దిద్రంబడియున్నది. 

“* ఈమూంగురు జామాతల 

కామూ(గురు నొకరు పుతు) లాహవ ధీరుల్.ో 

ఈ విరోధమును మాతిము నేను దెల్పితిన కాని దిద్దుబాటు తెలు 

వనే లేదు. దానిపె ప్రిచురణకార్యక_ర్హ యగు కాటూరి వేంకకేశ్వరరా 
CQ 2) 



ర్ చత కథలు గాథలు 

వట్లు సవరించెను. నే నాసవరణ నిందనుక చూడనేలేదు. సుబ్బరాయ 

శాస్తుYలవారు దయచేసి నిన్నమొన్న విమర్శించి వెక్కి_రించునప్పటి కిడొ 
వెలువడి వత్సరముకావచ్చినను వారిది చూడకుండుట మా దురద్భష్ట మను 

కొనుటకన్న నన్య మేమున్నది 2౩ ఈయన పొండిత్యము మా మావాండి 

త్యములవలె లాకలూకాయి పాండిత్యములలో6౬ జేరినది కాదు, ఇప్పుడు 

కొం త్తగా బయలుదేరిన ఫక్కిని నూటికి ముప్పుదియైగరు మార్కులు 

సంపాదించి. డిగిిని పొందినది. అందుచే విమర్శనజ్ఞానము కడుంగడు 

మెండు. అందుచేతనే తామేపొ త్రమును విమర్శింప(బూనినారో, ఆ పొత్త 

మెన్ని ముద9ణములె నదోకూడ పరిశీలింపకుండుట యని చదువరు లర 

యుదురుగాక. ఇంత సుళువుగా సవరింస(దగిన విషయమును: దమబుద్దిక్ 

సవరణ కాని యంతవమాతఏ౨మున-__. ో“తనకల్మొ యిందంభోగము' నుగా 

నిశ్చయించుకొని (శ్రీ శాస్తుంలవారు___ “అనుపద్యమును దిద్దు కెట్లు ? 
శాస్తుఎలుగా రే దానిని సవరింపవలయును.” ఆని వాయ సాహసించినారు. 

ఈవారిత కర్ర మేమో చదువరు లెజుంగకుందురా ? గంంథకర్త శుద్ద 

పతికలో సవరించుకొమ్మని సూచించెను. నిశ్నయమే. ఆ సూచన 

పికారము సవరణచేయుట కిది చదువరులకే కాదు. గం౦ంథక _ర్తకుంగూడ 

వీలగునది కాదనియే కదా ! కవిత యన నెట్టిదో యెజ్ంగిన వేంకకేశ్వడ 

రావున కెట్లు సవరణయయనో : వమర్శకునకక్తే కాలే దనుకోవలయును 

కాౌంబోలును. ఈ పొత్తము నెను పరేచ్చా పాంరబ్బవశమున వాయ మొద 

లిడితినేకాని న్వేచ్చచేం గాదని గంంథకర్త తెల్పినట్లును. శుద్దపతికలో 

సవరణను సూచించినట్లును విమర్శకు. డంగీకరించికూడా దీని కింత 

గింథము పెంచుట కర్టమేలేదు. పైగా ఈయన లోకముతోపాటు 

గింథమును విమర్శింపక వ్య క్తిపరమిగా వాడినసామెత యెంత___ 

“కురీషత బుధ సోమయో ౩ అన్న ట్రున్నదో చదువరులు తిలకింప్పుండు. 

“ఆని చెప్పుటచే సీ పాత౦9తో వేంకటళాస్తిగారు పితిఫలింపః 

జూచినారని చెస్పవలయును. కాబట్టి శుచిముఖిపాతం9 అసందర్భస్థితిలో 



వభ వెక్కి రింప6టోయిటబోలాపడుట”*” స్ర్ర్ 

మున్నుదని చెప్పవలసి వచ్చినది. వెక్కి_రింసంచోయి బటోలావడినట్లు (పతి 

మలింప(ణటోయి అుత్యక విరోధము ను పరి శీలింవలేదు .” 

స్ో £9 ల పూతిఫలింపంటోయిన డెవరు? వేంకటశాస్తిగారు పిత్య 

భమును వనిశీలింపని దెవరు? ఆయనయేకదా : వేంకటళార్తిగారు చేసిన 

యపరాధము ళశుచిముఖిపాతంలో ప్రతిఫలింపంబోవుటయేకదా ? అగు 

నది వెక్కి_రింపంటోవుటవంటి దేయగునా ? కానిచో ఆలోకోే క్రిని వాడుట 

కర్ణములేమి స్పష్ట మేకదా 1 అగుచో ఈవిమర్శకునకు చక్క-ంగా నాలుగు 

వాక్యములు వాాయుటకూడ నేర్చికో(దగిన యవస్థయేకదా? ఆి'ఇచో 

నెక్కడనో ఉవాధ్యాయులుగా నెటులుండి రని శంక రావచ్చును. ఇపుడు 

న్యాయమైన పాండిత్యముల నధఃకరించుబయు, నూటికి మూ(డవవంతు 

పాండిత్యములను మన్నించుటయు, ననగా నూటికి ముప్పదియైదు 

మార్కుల పొండిత్యములను మన్నించుటయు సర్వత అనముభూతమే 
కావున నాశంక కవకాశములేదు. ష్ విద్యారుల యదృష్టమనియేని 
యనుకోవలయు. ఆదియటుండె. ఈ నామెతవలన విమర్శకుండేదో తన 

పెతృపితామహులను ఉద్దరించుతల:పుకో నీవిమర్శనకు దిగెననికాని, చేదా, 

"పేరుతెచ్చుకొనుటకై ఈ * ఘటం భింద్యాత్తు ”” లోనికి దిగెనని కాని 

యూహింపవలసియున్నది, అగు చో 

“పసలుక నేర్చుట బహుతనవఃఫలఅముగా టొ ఆనుఘట్టములో మమ్మును 

లేదా, నన్నును లాకలూకా యిగాళ్ళలో చర్చిన యీవిమర్శకు(6డుగారి 

పూనిక కార్యాకారిగాదు. ఇందులకె యెవరినో గొప్పవారిని విమర్శించి 

"పిరుతెచ్చుకోవలయు నని నుబ్బరాయళాస్తుంులవారు వయస్స్నువచేం జిన్న 

వై నను, “అన్యోన్యం గుఠవోవిప్రాః" అనునభియుక్తా క్తి ననుపరి-చి 

(వార్టైింపంబడుచున్నారు. ఇంతియకాక యిపుడేని మమ్మను గ9హించి షష్టి 

పూ_ర్తిముదంణమును జిత్తగింపవలయునని కూడా 6 బా 9ర్టింపం బడుచు 

న్నారు. మజియును మీవంటి విమర్శకాగంగణ్యులకు మావంటి లాకలూ 

కాయిలను విమర్శించుట 
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“మొనగా? డొక్క_రుం డాలు మాసములు సామున్ జేసి మార్మూలం౭ బలు 

విన భీపెంపున డాంగియున్న ముసలాపెం బోరికిం జీరుబా-గుని 

అను పద్యార్థమున కుదాహరణము కా(గలదనికూడ మనవిచేయుచున్నాను. 

చదువరులారా 1 ఇక్క_డకియనచూపిన విరోధమెట్టిదో మీకు విశ 

దమేకదా ? ఇంకను ఈయన యింతతో విరమింపలేదు. 

““వేంకటశాత్రీగారీ చిక్కులను పరిశీలింపసక శుచిముఖిపాతంక 
జంటతగిల్చి, చిలవలు సలవలు పెంచినారు.ి అనియె_త్తికావియేమో కొంత 

నిస్పారపు పిసంగము వెళ్ళటోసినారు. 

ఈయన వాడిన “వెక్కి_రింపబోయి”” ఆనుసా మెతనుబట్టి యీయన 

కౌచిత్యజ్ఞాన మెంతయుండునో, ఇంతటి యౌచిత్యజ్ఞుండు పాతొచిత్య 
విమర్శన కేమాతిము తగియుండునో చదువరులు పూర్తిగ గహించియే 
యుందురుగాన శాస్త్రంలవారి చెట్లుకి)ంది ప్లీడరు కబుర్తకు ఇప్పటి కింతతో 

అవి రల ౧౧ ౧౫ 

సమాధానము వాంయుపూనికనుండి విరమింతును. 

“ఈగండం గడచి పిండం బయల(బడితే”ి ఆప్పుడు తక్కి_నది 

పూ_ర్తిచేయుదును. ఏమైనను, ఇట్టి “తథాదాధానాలో తో వాదము సమంజ 

సముకాదని లోకులు ముఖ్యముగా నన్ను నిందింతు రని యెజు6గుదును. 

ఎటీ(గికూడా, నా కీడెబ్బదవ పడిలోసయిత మావ్యసనము బాధించుచునే 
యున్నది. భ_ర్హ్రహారి యేమన్నాండు ? 

“విద్యాయాం వ్యసనము” అన్నాడు. ఈయన సాహిత్య శిరోమణి 

గారు. ఇంకొకాయన యొకపు స్తకము తెలుగులోనికి పరివర్తన చేసినారు. 
ఆయన' తర్క శిరోమణి అని జ్ఞాపకము. ఆయన ఆపొ_త్తములో, పనిలేని 

పాటగా మావా౨6త నెత్తికొని కొంత తెలిసీ తెలియని వాత వెళ్ళంటోసి 
నారు. ఆవాగితనుగూర్చి కూడ ఈ సందర్భములో ఒక “కారుణ్యము” 

వేయుట మంచి దనుకొందును. కావున ఆయనవాి(తను రంగాన కవత 
రింపంజేయుదును. 



“వెక్కి రింప6వోయిబోలాపడుటో” రఫ్? 

“పూర్వమహాకవిషియోగము లున్నను నిట్టివి పనికిరావు” ఇది 
ఆయన వాక్యము. దీనివల్లనే ఆయన[వాంత యంతయు బయట౭బడును. 

ఇట్టివన (గా నెట్టివి 7 అని ఆకాంకించుకొందము.. 

“పృధ్వీభరం టౌక్క_టా ఇ?” వంటివి. ఇందు “బొకక అని 

య శ్లీలార్ణము స్ఫురించుచున్నదంట ! ముం దీశిరోమణిగారి హృదయము 

నాకిమించిన య ోలార్గము నై ఘంటికులు వాియనేలేదు; వ్రాసిరేయను 

కొందము. ఏపూర్వమహాకవిగాని పాటింపని యపు డీలక్షణము నెవరు 

మన్నింతురు? కాళిదాసంతవా (డు దినిని లకింపనియపుడు తక్కి_నవారి గణన 

యేల ? ఈ “పృధథ్వీభరంబౌక్క_” యెటిదనగా ? “చకాశే పనస ప్రాయైః 

ఫురీషండమహా[దుమైః” వంటిది. అంనగా పె శ్లోకములో, ““దకా శే” 

అను కియలో చివరంగల “శ” ఆనువర్షము నకు “పనన” శభ్రాదియం 

దున్న పకారమును ముడివెట్రి “చచ్చిచెడిచాయంగలవిన్నపములుగా”” 

““శేప”” శబ్దమునుసృష్టించి, ఇంతతోంగూడ తనకిష్టసిద్ది కాక, ఈ శబ్దము 

శేఫశ్ళబ్దమునకు స్మారక మగునని చెప్పి దోష నిరూపణము చేసినాడు. 

ఇట్లు కష్టించి పాడుసృష్టి సేయుట చాల గర్హ్య్యము. అగుచో లాక్షణిక 

హృదయ మేల పివ రించి నందురా ? లక్షణమనంగా కట్టుబాటు. 

దానిని జేయునపుడు తత్క_ ర్త యెన్ని నియమము లేర్నణుపస వలయునో 

అన్నియు నేర్పజచితీరవలసిన దే కాని ఇటీవల లక్యలక్షణ వేత్త లానియమ 

ములలో మహాకవు లెంతవజకు గొరవించినారో, యెంతవజ కీసడించి 

నారో యనునంశము త_్తుత్సవృ_త్రిం బట్టి తెలిసికొని తానేది యేని 

వాిసికోనగును. అంతియ కాని “గుిడెద్దు చేతో బడ్డట్టు” వాగియుట 

తెల్వికి లక్షణము గాదు. లక్షణ మున్నను, ఆఅయ్యుది మహాక విమాన్యము 

గానిచో దానికి విలువ యుండదు. ఈ ఏపిశేషాంశములు చెట్టుకిరింది ప్రీడరు 

తెగలోని విమర్శకులకు గోచరింపవు. కవిత్యముమాటటు లుంతము. ధర్మ 

శాస్త్రవిషయ మింతకన్న గరీయము కదా: ధర్మజ్ఞా లేమన్నారో చూడుడు: 

“యుద౭కి శుదం లోకవిరుదం నాఒచరణీయం నాకలసీయమ్ 
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దీనివలన శాస్త్రమునకన్న ఆచారమునకు గౌరవ మిచ్చిన సయ 

నది, పిన్తుతము లక్యుమాచారస్థానాపన్నము. కావున శిరోమణిగారు 

“పూర్వమహాకవి పియోగములున్ననుి” అని వ్రాయుట మహాపరాధము. 

ఈ తో9ివను తప్ప శ్రీ కాళిదాను గారి “ఉచై్చై*ః కులం చాత్మనఃి లోనగు 
నవి నిలువవు కేఫమునకు శేపశబ్దము స్యోరక మైన ప్రై “ఉచై్చక” 

“ఉచ్చికు సోరక మగును. ఇది యిటు లుండె. ఆలంకారిక వామనుడు 

“ఆవతారి శబ్దము కుదురదని వా%సినవా౨6త, డాని నాంధికరించిన శిరో 

మణిగా రెతీ+గినదేకడా !: ఆగుచో నీయనకు “మా భూత్చరీ వాదనవావ 
తార” అను డాళిదాన పంయోగము కుదురునా ? ఇదియు నిటు లుండ6గా 

సీయన విశిష్టాదైపతికదా! తజచు శ్రీ మహావిష్తువునవతారములకు సం 

బంధించిన సోతంములం. బఠింపవలసి యుండునుగదా !: అందు : “మత్వా 

వతార గోవింది” అనునో లేక “వత్స్యావతరి”” అనునో చదువరులు 

తిలకింపుండు. లేక అవతరపద మే ఉచ్చరింపనిండు. ఆది హృదయంగమ 

మగునో కాదో సరిశీలింపుండు. ఆ యూ విషయములు మాకోజుకే వాయC( 

బడినవికావు. ఇట్టి చెట్టి మొజ్జీ వాళింతలు వాయు జ్ఞా నలవ దుర్విదగ్దుల 

జ్ఞానము మిగుల శోచ్యము : 

4 

“విలువగలకవుల లక్యమ్ములె తా మీభార మెల్ల మోయం6ంగ వల 

యున్” “వ్యాకరణ మొక్క (తోవ మహాకవు లొక్ళతోవి” ఇత్యాదులు 

యైసందర్భములను బోధించుచున్నను జ్ఞానలవదుర్విదగ్గులేదో మాకువృథ 

గాపని కల్పించుటమానకున్నారు. ఇదిగాక ఈశిరోమణిగారికిమారచించినవి 

పెక్కు_(గంథములుండ(గా ఈబొక్క_మా(కమే యుదాహరించుటకు దొర 

కెనా?దీనివలనసీయన కేవల రంధాిన్వేషణతత్సరుం డనియును, అందుచే 

"బొక్క" 'దొరికియుండుననియు (ప్రాజ్ఞాలనుకొని దీనికిసంబంధించిన శ్లోక 

మునుపఠింతురు కాంటోలును:శాంతం! పాపం. ఇంత _స్రనశల్యపరీక్షచేయు 
సీశికోమణి ఆంధ్రికరణమున  నిలువందగినది, హృదయంగమమొనది 
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బతికించారు ఆచార్యులుగారు” ర్ 59 

రయమతక ఫై ంట్టమ కూడ లేదే? వాత యంతయు తప్పుల తడక. ఉదాహా 

రించిన పద్యములలో. గొన్నిచోట్ల గణములే సరిపడవు. ఈయన వవానె 
డిది లక్షణగ9ంథము. దానిలో... “అయికే, యోచించు" లోనగు నవ 

పీయోగములకు మితిలేదు. ఇట్టి తెల్పితేటలతో నొరుల పెకి దాడి 

వెడలుట, ఇదియే కాంటోలును “ఉట్టి ఆగురలేనమ్మ స్వర్లాని కెగిరిం 
దనుకొనుట.”” 

ఇం దొకరు సాహిత్య శిరోమణులు, వేతాకరు తర్క శిరోమణులు; 
పీరి|వాంతలయందలి సారా రాసారములను జర్చింప( దగువాదు సహాదయులు. 

వ 
వార SDD అని ఇప్పటి టికంతతో ముగించుచున్నా6ండను. 

“బ్రతికించారుం ఆభార్య్యు లుగా రంి” 

యెందుచే౭ంటపే ? సూక్మంలో మోక్షోపాయం చూపించారు వారి 
పుణ్యమాఖని. మొట్ట మొదట అనుకున్నానుగదా ? అమ్మయో్యో ? యేమా 

తమో తక్కువగా పద్దాలుగుకాలాలం సంపూ _ర్హ్తిచేశారే ః యీవార్డక్యంలో 

యీఅనారోగ్యంలో “తీరికూర్చున్న మంగలి” లాగు యీ పనికిమాలినపని 

యెక్క_డ పెట్టుకొందునురా అనిభయపడ్డాను. ఉభయ వేదాంత ప్రవ_ర్హకులు 
యేవో తారతమ్యేజ్ఞాన బోధకపు వాక్యాలు వాిసివాగసి “కసిదీరనమ్మ?”” 

అనె సామెతను జ ప్కిం చెస్తూ శాస్తుక్షైనం అంతా యింతా మాత మేకాక 

సంహపూర్ణ్లంగాకల శిరోమణులవడంవల్ల, ఆతరవాతవచ్చే ఆతివ్యా_ప్హ్యవ్యా ప్త 

లను సవరించుకోవడానికి వేసికొనే ““మాతి” పదాన్నియిప్పుడేలక్షణ౦తో 

తగులుకో బెట్టి ““వయోమా మాతలవృద్దులగు ఏరు” అంటూ వకఖణంకె వేసి, 

“మావిషయంలో యికముందేనా జాగ త్తగా సంచరించండి. లేకపోతే 

తగినట్టు బుద్దిచెపుతాం” అనే ఆర్హమిచ్చే మాటలు కొన్ని వ్రాసి వ్యాసాన్ని 

ముగించారు. వయోమాతి వృద్ధత్వాన్ని వారు స్వయంగా వప్పుకుంటూ 

వుండడంచెత వారు “సభకు రావలసింగదని నన్ను కోరడాన్ని నేను పాటింప 
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లేకపోయినా యీమిష నాఅసమర్హత్వాన్ని సమర్థిస్తుందను కుంటాను. యిప్ప 

టికి వా రేదేశంలో యేజిల్లాలో వుండేవారో నాకు తపిసీలుగా తెలియదు. 

యేమైనా నేను వెళ్ళేవోపికలోవున్నాను గనుకనా “మీవూ రెక్కుడ* అని 

వాిసికనుకో_వడానికి. వకటిమాత9ం యిప్పటి నాస్టితికి తగుతుం దను 

కుంటాను, వకవర్యాయం తమరే తమకు నచ్చినపండితకవిని (కేవల 

పండితుణ్ణిగాని, కేవల కవిమాతుిళ్ణిగాని కాదుసుండ్రీ వెంటబెట్టుకొని 
మాగాామం కడియానికే దయచే_స్టే మీవాదంతో విశృంఖలంగా నన్ను 

గూర్చి దూషించిన మాటలకేం గాని సంప్రదాయం తలియక వొప్పులను 

తప్పు లనడం యెట్టిదో, తప్పులను వొప్పు లనడం యెట్టిదో, యెంతోనే 

సక్క_జిలేదు, కొద్దిసేపల్లోనే తేలుస్తాను. మీరేనా పతిికలో రాయడం 
కనక యెదో కొంత సెంచివాయంగలిగారు గాని విత్యకంలో జరిగే 

ముఖాముఖీవాదంలో ఆలా పెంచలే రనుకుంటాను. నేను అనారోగ్యంగా 

వుండి మీ రున్నచోటికి రాలేక నేనున్న చోటికే రమ్మనడంవల్ల మీకయ్యే 

3 లుఖర్చులున్నూూ, యిక్కాడవున్న కాలంలో “తళిహాః£ి ఖర్చు కరామతు 

లున్నూ నేనే భరించుకుంటాను. “అవస్థా పూజ్యతే” అన్న సందర్భం 

తమ రెజుంగనిది కాదు కాంబట్టి యీ నావిజ్ఞప్తిని తోసెపున్సు రనుకుం 
టాను. మునువబటిరదోజులే అయితే తాము సభఆంటూ వుచ్చారించాలా * 

వుచ్చరింప నక్కజేలెదు. 7 లేండి పె దూకు సింగమ్ముజాడ ” 

ఆన్న పద్యంకూడా తమరు చదివేవుంటారు. “కొంగల మల్లా య 

గట్టు” అంటూ నె జాందేశ పియాణంలో తగులుతుంద(ట ? కొంగల 

మల్లాయ వృద్దుండైన పిమ్మట ఆగట్టుశిఖరం అధిష్టించి కూర్చుండి, “లే _స్తే 

మనిషినిగాను” అనవాండంట £ యిప్పుడు నేనున్నూ అట్టిమూడుకాళ్ళ 

ముసలిగానే వున్నాను. కాబట్ట, మీరు రప్పించేచోటుకు రాలేక యింతగా 

పారర్థించడం. తామ స! నాసిద్దాంతాలని ఆమోదించడం కాదు కనక 

మీరు నిరాకరిస్తారని అనుకోను. మీప్పుస్తకం నేను యెవరోఎద్యార్సి వగ్గణ 

యుకొంచెమో చూచాను. వెంటనే ఆవిద్యార్థి తత్స మేతంగా వెళ్ళిపో 
యా (డు మీక్కోో_పంవ_స్టే యేంచేతును ? “తప్ఫులతడక్ి గానేతోంచింది. 
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ఆకా_స్ట సేపట్లో వ బొక్క గా ఛేదించి చూపిన దోవమున్నూూ 

“త్య*క్ష” అనే అక్షరాలకుపడ్డ పాిసవిషయమై ఆక్షేపించినదిన్ని నాకం 

శుంబడ్రాయి. ఇంకా మీలెక్క_ పికారమెతే యెనిమిదుండాలి అవి చూచిన 

జ్ఞాపకం లేదు. తరువాత చాలారోజులు, యూ ప9న_క్తి పెట్టుకో నేలేదు. 

అంతట్లో యితర శిరోమణులవల్ల పిన_క్తి కట్గింది. పనిలోవనిగదా అని 

“కారుణ్యం” వుపక౦ఏమించాను. దోషాలతోపాటుగా యేస్వల్పం గానో 

గుళాలకర్కాాడా మీరు మా (గగంథాల్లోనుంచి వుదాహరించివుం పేమాత9౦ 

మిమ్మును గూర్చి నూతోడతన “జ్ఞా నలవదుర్విదడ్డి' కము వ్యరమై నేను 

తొందర పడ్డట్టు లోకులకు సాత్యుమిస్తుంది. లేనిపకొన్ని సార్దకమై 

“దేవుడికి సదృశమైన పత్తిరి అనే లోకో క్రిగా వుండి కేమేందాదులు 

చాపిన జొచిత్యాన్ననుసరిస్తుం దనుకుంటాను. యూ మాట బాగుంటేనే 

స్వీకరించండి. గుకాలకు మీరు మా గరంథాన్ని చూడనే లేదన్న్నందుకు 

షు యూ వాక్యం సాక్ష్య మిస్తూవుంది, చిత్తగించండి. 

““రంధా9న్వేషణపరుండ నంటిది, -... మీగంంధములు మూ౭డునాబ్లు 

వరామృష్టములై నని, సుమారు పదివణకు నిందు దోషోదాహరణములుగా 

మీ పద్యము లుడావారింపంబడినవిం” 

చాలును, మీతల్షికడుపుచల్లంగా నూరేళ్ళు వర్ధిల్లాలి. “*అభణపు, 

“ఢిలికిడిలే” లోకోక్తి యెత్తుకొని యెంతవుపకారంచేశారో, యీ వాక్యం 

వాఎసికూడా ఆంతవుపకాఠం చేశారు మీరు. అందుకోసమే మీ కంజు 

ముందుగానే నేను సభాముఖమందు మీ దర్శనాన్ని కోరా లనుకుంటూ 
వున్నాను. యింతతో చైవం ఆ కాస్తమాటా మీచేతే పలికించాడు. 

““నీదయా నీదయా నిదియా” అను లోకో క్రి తామెణు(గనిది కాదు. 

“ద్వారాణి భవంతి సర్వత” కదా! మీవుధేశ మెట్టిదో తెలియడమే 

నాకు కావలసింది. వేలకొలది పద్యాలు వారసిన వాళ్ళకి యెక్క_డో సంధి 

వశాన్ని “బొక్కా” రాక, యతీపోక, [పాసా చెడక వుంటుందని వాదించే 

శుంఠనని తా మనుకొనుచున్నట్లు మీవా?ంత ధోరణి తెల్పుతూ వుంది. 

ఆ వాదం నాదికాదు. మీరు దోషాలకే మావి వుదాహరించుట రో మీహృద 
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యం యెట్లేది అని తెలుసుకోవడమే నాకు కావలసింది. దానితో సకోలా 
మున్నూ తేలిపోతుంది. యీ వాదం తేలడానికి నా ““వయోమాత9వృడ్డ 
త్వమేు” పర్యా ప్రమవుతుంది. దీనిలో జయం పొందడానికి మీ “విద్యా 

మాత వృద్దత్వం ”” తేశమున్నూ పనికిరాదు. ““ఆభణి” వగయిరాలు 

మీ “విద్యామాత౦ వృద్దత్వాన్ని”” పూర్తిగా కుంకటి వేళ్ళతో “పెకలించి 
తీరుతాయి, చూస్తురుగాని. తి. వెం. కవుల రచన దోషాలకు మాత9మే 
వుదాహరించుకోతగ్గదికాని, గణాల కుదాహరించుకో తగ్గది లేశమున్నూ. 
కాదు. అనే అంశాన్నే మొట్టమొదట మీరు సాధించందగ్గది. జ్ఞాపక 
ముంచుకోండి, మీకు నేను వా౨సిన యే. ఆక్షరాలు కోపముక ల్లించి వెట్ 

మొల్టి ప్రసంగాన్ని పతిికాముఖమున పికటింపజేళాయో, ఆ మాటబలు 
మళ్ళా వుదాహరినాను. కొంత శాంతించి దానియందుంజే ప9ధానాంశాన్నిి 

మనస్సుకు పట్టించుకోండి. 

“జ్ఞా నలవదుర్విదగ్గు లేదో మాకు వృధాగా పనికల్పించుట మానకు 
న్నారు. ఇదికాక యీ శిరోమణిగారికి మా రచించినవి పెక్కు_ (గంధము 
లుండ6ంగా, ఈ “బొక్క” మాత్రమే యుదాహరించుటకు దొర కెనా ? 
దీనివలన సీయన _ కేవల రంధాన్వేషణతత్పరుండనియును, అందుచే 
బొక్క” దొరికియుండు ననియు పాఏజ్ఞులనుకొని దీనికి సంబంధించిన 
శోకమును సఠింతురు కాంటోలును : శాంతం పాపం 1” 

ఇవిగదా నామాటలు ? మీకు కోపంవస్తే లాభమేమి ? చేసినపని 
తప్పుపవి, భారతి నాచేత తగినమాటలు పలికించింది. య6కనేనా సంతో 

షించి నన్ను€గూర్చి పడ్డతొందరపాటుకు పశ్చాత్తాపఫడండి స్వామీ: 

“నత్మ్క-వి వాక్యము రిత్తవోవునౌ” నేను-సత్క_విదాకా యెందుకు--కవి 
నేనా అయితే (మీహృదయాన్నిబట్టి కాదుసు(డ్రీ మా విషయమున మీరు 
నడచిన నడతనుబట్టి నేను మీ కొసంగిన “జ్ఞానలవే”” త్యాది బిరుదావళి 
మీరు కష్టించి గురుశుళూంషచేసి సంపాదించిన “'శిరోమణి”” బిరుదంకన్న 
మిన్నయె పిసిద్ధికి వస్తుందని నాపూర్జవిశ్వాసం. యేవోనాలుగు పుస్తకాల్లో 
వాక్యాలు యేకరువు పెట్టి... 
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“యివి మీకు బొత్తిగా తెలియనివి, అసలే తెలియనివి” అనే అర్హ 

ముచ్చె పెఅవంమాటలు |వాసినంతతోనే తేలిపోతుందనుకున్నారా?స్వ్యామ్? 

మొరొనర్చిన యసంగతప్పప వల్ల మీకున్ను మాకు వయోముఖ్య సంద 

ర్భాల్లో దేనియందున్నూ లేశమున్నూ పోలిక లేకపోయినా యేదో యిం 

తవజణకు నాకు మాతం గోచరింవని కారణంగల కోపం మా యందు 

మీ హృదయంలో వున్నట్టు అనుమానింపవలసి వచ్చింది. లేకపోతే 

మీరట్టి అసం గతప్పని చేసియుండరు యేం కర్మం కాలింది. చక్కగా 

చురుముఖత౭ చదువుకొని ప్యావై యేదో పదవి సంపాదించుకొని సుఖ 
జీవనం చేస్తూవున్న మీకు యెప్పుడో “మిడిసి రాలి పడ్లప్పటికి” “వృద్ద 

చారి” అన్నట్లు వకరికంట మేము వపడేదిలేదు ! మాకంట వకరున్నూ 

పడవద్దన్నభట్రు కాలకేపం చేస్తూవున్న తిరుపతి వేంకకేశ్వర కవులను 

వెక్కి_రించడానికి యేదో విబలకారణం వుండితీరాలి : అది మీ ముఖతహా 

నేవినాలి దయచేసి తెల్పుదురుగాక. ఆత్మవంచన లేకుండా మాతం 
శ్రవ_ర్తించండి యింకనేనాః “యోజించి తప్పు యోచించి వొస్తు” అన్న 

మీ వాత అబ్బో: చాలా ఉత్పథంగా నడిచేటట్టువుంది. నడిపిస్తురు 

గాని, వంట్లో బలం తగ్గింది గాని యింకా కొంచెం బుద్ధిబలం భగవం 

తుండు నిల్చేవున్నాండు. మీ వాదాన్ని తట్టుకోవటానికి యీ కాస్తా చాలక 

పోదు. అది లోక వ్యవహరసిద్దమే మండీ? అట్లాగే వాదిస్తురుగాని 
సభలో. “జ్ఞానలవదుర్వెదగ్లే త్యాదులు” పెద్దతిట్లు గా మీకుతోంచాయేమండి 
స్వామి ? అస్యదాదుల మందజమూ దానిలోనే చేరతాముగదా ? మీరింకా 

వయస్సులో మాకన్న చిన్నలవడంచేత అస్మదాద్యపేకయా అనుభవము 
తక్కువగా వుండడాని కంగీకరింపనివా రుంటారా ? ఆపకొన్ని ఆమాట 

వాడగూడదా ? తి. వెం. కవులు... 

“సిములో దోమలో నాంగ6 తోంచిరి"*కదొా మీ బుద్దికి, యెవరో 

కొందడజచే గౌరవింపంబడిన వాళ్ళు మీకట్లు తోంచినప్పుడు “కారుణ్యా”ది 

పంసంగం మీ విషయమున తగనిదెట్లగును ? గుణమేమిన్నీ లేనేలేదండి 
మాకవిత్వంతోను 7౭: యూావమాట మి దే విద్వారులకు గురుత్వం చేస్తూ 
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వున్నారో, జిజ్ఞాసాతాత్సర్యంతో వాదే అడిగితే గతేమి ? మీ రేకాలేబీ్లో 

వున్నారో ? తపిసీలుగా తెలియక సందిజ్టలగా వుండి “ఫలానా” అని 

సరపరచి వాాంయలేమ్మ తమించండి. నేను మ్ గ౨౦ంథమంతా తపిసీలుగా 

se రాక్ ఘట్టమున్నూ " "త్యం క్షా” వరాలకు (పాసాన్ని 

గూర్చిన ఘట్టమున్నూ మాతంమే చూచి మీరు అమాయకులని మాత్రం 

అనుకున్నాను. యెందు చేత * మొదటిదానికి భారతాదులలో సంధివశాన్ని 

వచ్చిన యీలాటివి లెక్క_కుమించి వుండడం చేతనున్ను రెండవ దానికి 

యిదికూ డాత'ప్పే అనుకోవడంగాని, లేక యింతమాత9౦ హమాదం. 

కూడా లేకుండా కవిత్వం చ్ మ్పవా శ్ళంటూ వుంటా రను కోవడంగాని 

సహృదయు లఅనిపించుకొనేవారి విషయం కాదుకనుకనున్నూ= యమాయ 

నవరో గింథాలు చదివి ప్యానై తే అయివుండునుగాని హాదయ 

వై ర్కల్యం లేశమున్నూ లేనివారై. వుండడంతప్ప దనుకొన్నాను. అందు 

చేతనే సహృదయుల మందలింపున కాళపడింది నేను. ఆమందలింపును 

గూడా మీహృదయం సమ్మతించిందికాదు. ఓహో | మీతాత్సర్యం నాకం కు 

పిపంచములో సహృృదయు(డంటూ వుంటాడా అని కాంటోలును : అవును 

“ఆఅహామేవ పండితః, అహాంచ పండితః, అహం న పండితః” అనే 

ఆవస్థాత9యంలో మొదటిఅవస్టలోవున్నారుగదా స్వామివారు. మూడో 

అవస్టలోవున్నవారిమాటలు తగలుకా వుంటాయనుకొంటాను. యింతకూ 

స్వామివారి తాత్పర్యం. అక్ష అమంకు తి. వెం. కవులకు తెలియదు సరి 

కదా! యే యేఅక్షరానికీ అక్షరానికీ పొరిసమెతి? వున్నదో అదికూడా తెలి 

యదు అని (ధ్రువపరచడమే అనుకుంటాను. ఆపద్రతిని తి. వెం. కవులకు 
తెలిసిందేమిటో ? తెలకపిండి. అందుకే విద్యార్థిని గూర్చి వుపషయోగపణచే 
మాట లుపయోగపజఅచారు స్వామి. 

(౧) ఇదొక్క_ విషయమేకాదు మీరు గంహింపనిది యింకను 

చాల విషయము లున్నవి. 

(౨౪. పరషర యాలాల ఇదియు మీరు గంహింపజాలక పోతిరి. 

(ఇయ్యెడ స్వామివారి హృదయం బొత్తిగా నీచమున కొడిగట్టినట్లు నాకు( 

దోంచెడిని. నిజం వారే తెలుపవలెను. 
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(3) మీకుచ్చ స్పురించు నంటిది (ఇట గూడ స్వామి కేదో 

హృదయకాలుష్యం ధ్వనితం. 

(౪) మీరు సరిగా గొహింపంజాలని దెంకొకటి. 

(౫) మతొక విషయము మీకు తెలియనిది. 

(౮ ఆంతులేని తప్పులువచ్చు మీరు | 

(౭) మీదివిషయముతో నోరెత్తుట కేవూత్రమును అర్హు లుకారు= 

(యో మాట స్వామివారి గ్రంధం తప్పులతడక యన్నందు కిచ్చేజబాబు.) 

(ల కావున మీయోజన పూర్తిగా దుష్టము నాయోచించుట 

మిక్కిలి యుక్తము, 

యింకను యిట్టిపంల్లదములు సపెక్కు_లు. ఒరులు దురుసుగా వారసి 

రని చూపువారు కొంత వెనుకతగ్గి వాగియవలనసింది. అట్టి తెల్విన్య్వామికి. 

సెరుబూళ్ళనుగహించలేదు. పాపం! ఆచార్లవారికి మిక్కిలి కోపం 

వచ్చింది. కాంబట్ట విద్యార్ధికి టోధించినట్టు శిక్షించి బోధించారు. ““"వురీమొ 

పదఘటితమైన వాక్యంలో పితివాడికి తత్స్వీకరణాన్ని స్ఫురింపచేశారు* 
(శ్రీమంతులవారితో వాదంపెట్టుకోవడం కంచె (శ్రీమంతులవారు చెప్పిన ప్లే 
చెయుట యు_క్రమేమో 2 అంటారేమో? చదువరులు. నాఅంతటనేను 

నాజన్మమధ్యమందు పీరితోనేకాదు వాదం యెవ్వరితోనూ 'పెట్టుక్ కోలేదు. 

"పెట్టుకోను. అవతలివాళ్ళునన్ను కదిపితే చేతనైనంతలో ఆత్మసంరక్షణార్హం 
పెనుగులాడతాను. జయాపజయాలు దె వాధీనాలన్నది నాకోనమే పుట్ట 

లేదు, ఆచార్లుగారు మిమ్మేమేనా ముందు కదిపినారా అంటారా ? కదిపి 

నట్టు యిదివజకే బుజువు చేశానుగదా : ఆకదిపినదేనా పెద్ద గొప్పతప్పి 

దంచూపి కాదుసుమండి ? 

“పృద్వ్భరం టొక్కుటా” అన్నవి. “పృథ్విభర మొుక్టాటా 2” 

అంటే వా రన్నదోషం అక్క_-డ రాదు. ఆచార్లువారి గగంధమంతా తప్పుల 

తడక కాకుండా వారు వాిసిన రకకవాక్యం వకటి వుంది, ఆవాక్యాన్నే 
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తి. వెం. కవులకు వక అజఅనిముషం యెరవుగా యి సే అది సవరణ అవ 
PU a | 

తుంది. ఆ వాక్యం చూపుదునా ఇ 

““నాగంంధము తప్పులతడక యనియు....వా౨సితిరి.... అచ్చు వే 

యించుటలో జరిగిన లోపమువలన నట్టి వ్యత్యాసము జరిగినది.” యీ 

సంరక్షణవాక్యం శుడదాబద్దమెనా వారి (గంధాన్ని యావత్తూరక్షించింది కాని 
అ MM అ 

మా''పృభ్యభరం భొక్క.'”అన్న దాన్ని సంరక్షించలేక పోయింది. చూచారా 

ఆచారవారి సాహసం 1! యింతకూ ఆచారవారు ముందుమమ్మల్ని కదిపి 
ళం ౧౧ 

నారా లేదా అన్నది పిస్తుతం. గుణవిషయంలో వకటిన్ని వుదాహరించక 

దోషవిషయంలోనే (నేను వకటే ఆన్నాను, కాదు పది అంటూ వున్నారు 

(శ్రీమంతులవారు. యీవ్రాంత నాకుమజీవుపకారకం. [ప్రియం నః(పియంనః) 

అన్నీ వుదాహరించడంవల్ల వారు నిదింస్తూవున్న నన్ను కదిపినట్ల్టయిందా? 

అందుచేత నేను వారినిగూర్చి యెత్తుకోక తప్పిందికాదు. యివివజలో 
మాకువున్న పృతిజ్ఞాస్వరూప 'మెవరెజు6గరు ? 

“ఉ. కొండల నోర.6జేసికొని కొంత వడిం బజఅతెంచి యంతను 

ద్దండత దారికడ్డమయి తా6కి హళాహళి సేయు కొండలన్ 

విండిగ.6 జేసి రలు కడువెగమునం బఅితెంచునట్లు భూ 

మండలి మాకవిత్వమును ో“మంకుఘటమ్ముల(” జెండిమీబుతన్.” 

ఆఅనేదె మాపకిజ్ఞ. అంతేనేకాని యెవరిమీ (డికి గాని మా అంతట 

“మేము పోలేదు, పోము. మందవతలవారు మాట మిగలాలి. యిది చదు 

వరులు బాగా విచారించవలసిన విషయం. తరువాతంటారా? “ఆసీమాంతంి 

చేసిగాని విడిచేదిలేదు. సరే! యీ మాటల కేమి? యిదివరలో మీకు 

వాదోపవాదాలు య “లాకలూకాయలి”” తోనో వచ్చాయి. కాబట్టి కు ఆట 

సాగింది; యిప్పుడో “యినవపగుగ్గిళ్ళుగాని మినప గున్గిశ్లుకావు?” అంటారా? 

సమ్మతమే. శ్రీమంతులవా రట్టివారే ! యెట్టివారున్నూ కాకపోతే నిద్ర 
మోతూవున్న వాణ్ణి పనిగట్టుకు లేపుతారా ? వస్టే వోడే రానివ్వండి. పాము 
అను పట్టుకొని ఆడించేవాడిగతి తుద కేమవుతుం దంటారు ? ఆలాగే 
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చెప్పుకుందురుగాని తరువాత మీరు. యిప్సుడల్లా విచార్యమేమిటి ? వారి 
(గంథంలో మాపియోగాలనిదోషాలకే యెత్తుకొని యితరానికి లేశమున్నూ 

యెత్తుకోని ఆచార్యులుగారి హృదయం యెట్లిడి ? యిందుకు ఆచార్యులు 

గారు "పెరుమాళ్ళ సాక్షిగా జవాబు వాY_సే ఆది లోకానికి నచ్చినా నచ్చక 

పోయినా నేను వారికి దాసోహాోలు చెపుతాను. యింతవణకు నేను వాయ 

జటోయేదానికి వుపోద్దాతం. ఆచార్లుగారు “రము వే యోచించి, సాధు వన 

డాన్ని కూర్చియేమి ? వాట్లను ఆకేపించే విషయానికి “'పీకా స్తీ, అభ 

ణపు గాండ్లు, ఢిలికి ఢిల్లే పల్లెకు బన్లే” అనేవి అడ్డుతగులుతా యన్న 

వాగితకేమి ? పిమ్మట వాగిస్తాను. కాని ఆహాయోగాల యందున్న 

తప్పిదమును మాతం స్వామివారు ముందుగా విపులంగా వ్యాఖ్యానం 

చేయాలనుకుంటాను. యేదో టిప్పణి కొంచెం వా9శారు, అదిచాలదు. 

విపులంగా త_త్తన్నిష్ట మైన దోషన్వరూపాన్ని వ్యాఖ్యానం చేయాలిగాని 

““సీళ్సలో గేదెను బెట్లి బేరం” చెప్ప(గూడదు. కాంబట్టి మిక్కిలి అవ 
ళోగ్రా న్ యట 

సరమైన యీ విషయాన్ని స్వామిగారు గమనించాలి. అక్కడక్కడ 

“ఓనమాల కక్ష ండికి టోధించినట్టు టోధిస్తూ వచ్చారే 2 యిక్కడ 

మాతం “గురోస్తు మౌనం వ్యాక్యానం” గా వాస్తే యెలాగ? యీ 

వయస్సులో ఆయాచితంగా నా కిలాటి గురువులు దొరకడం పురాకృత 

పుణ్య పరిపాకంగదా : “గుణా; పూజాస్త్రానమ” అది అట్లుండె, లక్షణ 

గింధముల కఠిన నియమములకు నేను వప్పుకొంటూ అలఅలక్మానికి అనగా 

లాకలూకాయలదానికి కాదు, మహాకవుల లక్ష్యానికి యెక్కు._న (పాముఖ్యం 

యిచ్చితీరాలి అనికదా వాగిశాను ? దాన్నిగుజించి యేదోవాస్తూ తిట్లకి 

'రే.గారు స్వాములు. అవి యౌచిత్యానికి దూరంగా వున్నాయి. వారికి 

జానలవదుర్విదగత్వ మే తిట్టుగా కనపడ్డది. “సర్వజ్ఞత్వము నాంబమూ 
య థి ర్ ae జః 

రి ది” గదా! అయితే సర్వజు లే అనుకుందాం స్వాములను. “భం 
మలా జ 

అర్థంకాక పోవడ మేమిటి ? “ఢిల్లికి ఢిల్లె”” దోషజుష్ట మవడ మేమిటి ? 

9 అల్ల చామ అన అద 

నేను వారసిన జ్ఞానలవదుర్విదగ్గత్వాన్ని సమర్జి_స్తనే ఆచార్తగారు సమ్మ 

తించవచ్చును. లేదా, బలవంతం లేదు. అన్నిటికిన్నీ మకుటం నిర్దుష్ట 



568 కథలు. గాథలు 

హ్యాదయంతో తమ గ్రంథంలో మా ప్రయోగాన్ని యెత్తుకున్నారా ? 

దుష్ట హృదయంతో యెక్తుకున్నారా అన్నది. యిది స్టిరపడితెనేగాని 

తక్కిన చర్చకు దిగడం అవసరంకాదు. యింకొకటి లక్షణ గం థాల్లో 

వుదాహరణా లిచ్చేటప్పుడు సమకాలికుల పు స్తకాలనుండి యివ్వడం 

అంత గౌరవపందంకాదు. గుణాలకున్న్యూ దోషాలకున్నూూ కూడా (ప్రాచీ 

నులవి యిన్వడ మే యెక్కు_వవీలు. వాళ్ళు స్వర్షన్తు లవడంచేత లక్షణ 

గింథక_్త తెల్వితక్కు_వగా పవ ర్తించినప్పటికీ తిరగబడి అడగడం 

తటస్టింపదు, ఆదిగ)ంధక_ర్దకెక్కు_వ సుఖంగదా ? (ప్రతిపారిచీన గంధ 

క_ర్తనున్నూ పితినవీన గం౦ధకరా కొద్దో గొప్పో ఆకేపిస్తూ నేవుంటా (డు. 

ఆడి గేదిక్కు_మాతంవుండదు. మళ్ళాయ వరో బయలుదేరి పూర్వగంథాన్ని 

సమర్థించడమున్నూ వుంది గాని ఆది మిక్కలి అరుదు. వ_క్షవ్యాంశం. 

సమకాలికుఅ పియోగాలు పుచ్చుకోవడంలో కూడా స్వాములవారేదో 

గొప్పను సంపాదించుకోవడానికే అన్నది. యిదే నిశ్చయమెతే తమరు 

బెత్తంచేతపుచ్చుకొని ఓనమాలు బోధించడానికి తగ్గస్టితిలో వున్న మావంటి 
వారి గ౨ం౦ధాలనుండి వుడాహాూరణలు పుచ్చుకోవడం గ9౦ధానికి వుపకరింప 

దనుట నిక్కం. యింకెందుకు పనికి వస్తుందంటే, యేదో [కార్యంతో అవ 
మానించడానికి మాత మె పనికిరావలసి వుంటుంది. స్వామి యేమం 

టారో చూదాం. యేకవి వాడింది ఆశి లంగా వుంటుందో ఆమాట ఆ కవి 

కాలంనాటికి దురర్థాన్ని యిచ్చేదిగా వుండి వుండదంటూ తేల్చారు 

స్వాములు. “సాని, అనుష్టించు '"విట్లనట్టివిగా నే అభిప్రాయపడ్డారు. సందిగ్ద 
విషయంలో వాియడంలో మొదలిడితే వాత మిక్కిలి పెరుంగుతుంది. 

సందేహం లేనిదాన్నే చూపితే బాగుంటుంది. జౌచిత్యాది విషయములకు 

పింగళివారిని అగిగణ్యులుగా న్య్వాములు వప్పుతా రే మో, లేక వారికిన్ని 

వుపాధ్యాయత్వానికి సిద్దాపడతారా ? 

“తగు చోట్టు గుద్దంటం (ద్రవ్వి తవ్వి” 

అని సూరన్నగారు (వయోగించారుకదా ౩ ఆచార్యులవారు మావంటి 

““లాకలూకాయల *” ప్రయోగాన్ని దోషాల కుదాహరణంగా చూపుకొని 
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“గిల్లికజ్టాకు” దిగి తోంచీ తోచని (వ్రాంకలు వ్రాస్తూ మాకు పని కల్లించ 
డంకన్న ఆ నూరన్న గారి వంటివారిని వుదాహాడి సే లోకం “మెచ్చి "మేక 

తోలు గప్పుతుం” దేమో? వీరిని నేను జ్ఞానలవదుర్విదగ్గపదభాజి 
నిగా చేసినందుకు మిక్కిలి కినిశారు వీరు. వీరు చేసినపని యొట్టిదో 

చూడండీ. వీరెత్తుకొన్న చోటున మేము చిరకాలం నా౭డే వా?సిన ఆఅక్షరా 

లుదాహరిసాను___ 

(వాశుపతమునుండి) 

“హృధ్వీభర్యం బొక్క_టా ₹” ఇట బొక్క అని విడందీసి దోషము 
నాపాదించుట లాక్షణికుల మతమే గాని, ముం “దీబొక్క_ ”సదమునకేమ్మి 

పాటు, 1దొబ్బు*, లోనగువానికేమి గ్రంథకర్తల మతమున దురర్హము 

న్నట్లు తోచదు. కావుననే “బొక్కనసీరు (మార్క_ం. ౩ ఆఅ)” అని 

నూరన్న (పయోగించినాండు. పాజు, దెొబ్బులకు సడ్వత చూడుండు. 
దురర్లము వచ్చినను నంగీకరించి సంధిస్టలము ల నిట్లు భారతాదికము నిరా 

యఘయాటము గా ( (బవ ర్తించుచున్నది. “చ. నారితా జయ మొడ6గూర్చుకున్న" 

(భార--ఉదోో ౨ ఆ). ఇట్టివి సెక్కు_లు శృంగార రసమున నించుక 

పరిశీలింప వలసి యుండునుగాని యందును బా౨చీనులు గణింపరై రి. 

షం తగు చోట్లు గుద్రంట దిప్విత్రవ్వి (కళాపూ...౪ఆ). 

యిట్లు లరకాలం నా(6డు సమాధానంవా9సి [ప్రచురించిన విషయాన్ని 

యెత్తుకోవడంలో (శ్రీ ఆచార్యులవారి హృదయం యేలాటిదిగా కన బడుతూ 
వుందో పాజ్ఞాలు విచారించాలి. యీూవిషయంలో నాకు తెలియని దేమిటో? 

వారు స్కూలు పిల్లాడికి భోధించినట్టు నాకు బోధించే డేమిటో 2? 

పా9జ్ఞలోక మె నిర్వచించాలి. ోగుద్దపదం సూరన్నగారి కాలానికి సదర్హా 

పాదకమి” అనేవారుంటారా? ఆచార్హగారివాదం ఆతోవలో వుంది. వారిని 

సను జ్ఞానలవదుర్విదద్దు అనడం స్వభావో క్రియై తేనే లోకం విశ్వాసిస్తుంది. 

యో కిఫంది సందర్భం చూడండి... 

'“అభణపుగాండ్ల్లు.... ఆనునది నిరర్థకపదము” అంటారు స్వాములు. 

కానలవదుర్విదగ్దత్వాన్ని స్వామివారి యీ వక్కమా కే స్టిరపజుస్తుంది. 
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దీనక్కో పమెందుకు ? “నిజమాడితే నిష్టూరం” క్రదిక్ అరుదు రాదు: కా 

బోలు? యిది 'స్వభావ్మోక్తిరసౌచారు” అది నిరర్ధకంకాదు. గిల్లికజ్జ్ఞా తెచ్చు, 

కొని, చేయాడినట్లల్లా వా9నేవారి సారం తేల్చడానిక మూలనున్న 
ఆ పదాన్ని ముంగిటి కీడ్చడం తటస్థించింది. సంహపాదాయజ్ఞాలై న శిష్యు 

లున్నారు. అడిగితే వారు స్వాములకు అర్థాన్ని బోధిస్తారు. అది శిరో 

మణితాషనికి భంజకమెతే మనవిచేయం౭జా లను. వ్యాకరణంలో కొంచేం. 

పి వేశముండాలి. అజాదిగా6 గాకుండాకూడా ఒక తో9ివ వండి అక్కడ. 

కాని ఆ సక్షంలో యింకా చిక్కులు కొన్ని వసాయి. సారం తేల్చడాని. 

కేర్పడ్డ ప్రయోగ మయినప్పుడు ఆ తిరుమంతి రహస్యం యిప్పుడే అంతా 
తెలిస్తే యేలాగ ? స్వామివారి తుందుడుకు వా9[తకు._అన౭గా “దు స్త్వ 

జాహి పకృతి” వగా రా వా9ంతకఈ తగిన ఫలాన్ని యీ “నిరర్లకపు” 

పదమే కలిగిస్తుందని మనవిచేసుకుంటాను. యెన్ని గగంథాలో వుదాహ 
రించారు ఆచార్హగారు. గురుపాదాలవద్ద చదివితేగాని అవన్నీ నా బోట్లకు 

తెలియవన్నారు. అంగీకారమే. పిన్తుత పదాని కర్ధంకూడా గురుపాద 
సన్నిధానాన్నే తెలుసుకుంటారేమో ? యెందుకింత కర్మం, అఆన్యబుద్ది 

యప్పత్యక్షము కదా? వచ్చినవాదం, వారు “నిరర్ధక మన్న “ఈ యభణ 

పుగాండ్ల "అన్న చోటకాదు, లక్యులక్షణములలో 'దేనికియె కు స్ (పొాధాన్యం 

అన్న చోట. దానికోసం ముఖ్యమైన మాటలు వాస్తే తీరిపోయేది. దానిలో 

దీన్నె_త్తికోవడం యెందుకు ? టోలాపడడానికే అని బుజువవడానికే.యింకా 
యీ ఘట్టంలో “ఢిల్లికి ఢిల్లి” కూడా తప్పన్నారు స్వామి. యేమి సాహ 

సం? యేమి సాహసం? వీరికి సూరన్నగారి “రోళ్ళారోకళ్ళం బాడిన 

కారుము" తేలా సాధవుతాయోగదా. యింకా ోపిికాస్తి” ఒకటి వుంది. 

తర్వాత చూదాం. శాంతం పాపం! లక్షణంకన్న  లక్యానిక్నిపాధాన్య 

మిచ్చి తీరాలి అన్నందుకు పాణిగృుహితపీఠికలో రేఫశ కటరేఫలవిషయంలో 

కూడా కొంత వాిసియున్నాను. దానికి వీరేమిచెపుతారో? అందుకే యిటకు 

దయచేసేటప్పుడు కేవలకవినిగాక _ కేవలపండితుజ్ణీగాక మాధ్యస్థ్యానికి 
“పండితకవి” సహితంగా దయచేయాలని మనవిచేసుకొన్నాను. లక్ష లక్షణ 
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శుషయంకన్నా వీ రెట్టెహృదయంతో జీవత్క_ వినై. న నాకవిత్వాన్ని పరామ 

రించడానికి దిగినారోతేలాలి. సదుద్ధశ మేఅయిలే, రంధాిిన్వౌషణ త్వ ము 

వీరికి తగులదు. ఆ ఘట్టంలో వుదాహా ener స్పూర్తి రి కివచ్చి న్యా ము 

వాదిని యిప్పుడు కో లాడి స్తూవున్న శ్లోకపినక్ర్తిస్నీ వృండదు. 

దురుద్ది శమే అయితే ఆస్ఫూ_్తికి తగిలే ళ్లోకాన్నే వకమంతింగా యేర్చ 
అచుకొని సపాదలక్షజవం జరిపి తద్దశాంశం తర్పణమున్నూ, తద్దశాంశం 

శ్యోమమున్నూ తద్దశాంశం బాిహ్మణభోజనమున్నూ జరిగించాలా, వద్దా 

"అని ఆచార్యులవారిన అడుగుతాను. చాలగ”ంథాలు యేకరువు పెట్టారు. 

వాట్లల్లో నుంచి కొంత గ9ింథాన్ని కూడా వుదాహారించారు. యివన్నీ నాకు 

తెలియవన్నారు. సమ్మతమే, వారికి తెలిసిన లాభమేమి ? తెబియనివాళ్ళు 

'త హ్నం తోరివ తొక్క_టంకన్న తెలిసినవాళ్ళు తొక్కడమే తప్పుగాదా 2 

ముఖ్యంగా ఆచార్యులవారు మమ్మల్ని కదపడం సదుద్దేశమా దురుద్దేశమా? 
అన్నది తేలాలి. నాకు తెలియన అంశాన్ని వారీ వ్యాసంతో బోధించే సం 

దర్భంకూడా తేలాలి. లోపం తమది ప సు ప ఆచార్లగా రింత 

తొందరపడ్డారు, లేకపోతే యెంత తొందరపడతారో ? తమకే యింత 

పసన... వుంకే వారన్నట్లు వయోమాతృవృద్దత్వ మేనా వున్న నాకు 

తమరు చేసిన యయు క్తకార్యంవబ్ర యెంత యిబ్బందివుండాలో ? యేమీ? 

చాజోలికే రానట్టున్నూ, నేను వారిమీ టకు వృథాగా వెళ్ళిదూషించినట్టు 

న్నూ, ఆపలపిస్తారే ఆచార్యులుగారు ? యింత మాతింతోనే పోతుందా ? 

నాపంకృతే దు_స్త్యజమో, లేక తమకే అది వ _ిస్తుందో తేలేకాలం వచ్చిం 

దనుకుంటాను. లేకపోతే వా రుదాహరించుకో తగ్గదోషాలకు కవితంయం 

మొదిలె న వారి పాయోగా లుండంగా మావంటి “లాకలూకాయలని” తడ 

వడ మెందుకువస్తుంది? “'ఫలానుమేయా 8 (పారంభా$” కదా $ ఆకాలంనా. 

టికి ఆమాటలకు దురర్హం లేదంటూ వక ఆభాసవాదాన్ని లేవదీశారు స్వామి. 

యీవాదం నిలిస్తే చూస్తాను నేను. సూరన్నగారి గుడ్డలిలో “గుద్ది వదం 

యెంతఅవకారం చేయాలో ఆంతా యీవాదానికి చేసితీరుతుంది. యిది తెలు 

గులో వచ్చింది కనక వాదం తెలుగే వదాహరించాను. సంస్కృతమ్ము 
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ట్టుకు సంస్కతానికిస్నీ వున్నాయి బోలెడు. భారవిలో కా, టోలును_ోళ్లో, 

ఈశార్గంిఆనిపడ్డది. “పంచాంగవినిర్ణయోనయః;” అనిన్నీ పడ్డది. శెఫాలికా 

ముష్పుశబ్దం వకటి మహాకవులు తలుచు వాడుతూవుంటాదు. ఇంకాయెన్నో 

వున్నాయి. యేమీ ఆధారాలు తేకుండా “కారుణ్యం” చేయడా కుప[క్రమించ 

లేదు. చూపినవాట్లలో “ళార్టం శాగిద్దానికిస్నీ, యింకొకటి గుహ్యావయ 
వానికిస్నీ, వేతాకటి పురుషగుహ్యావయవానికిస్నీ స్ప్ఫోరకత్వవాచకత్వా లక 

పనిచేస్తాయి. ఆయితే ఆ కవులందయూ' ఆపా౨జ్ఞ్జులె అంటూ వాదిసారని 

స్వామివారిధోరణి సూచిస్తూ వుంది. అందుకే, ఆది తేలడానికే యా వయో 
మాత9వృద్దు ౭డిపరిశ9మ. తలేకపోతే_“లక్షణమున్నను” అని వ్రాస్తూకూడా. 

“కారుణ్యాని” కుపకఏ9ిమిసానా ? కాళిదాసాదుల కాలానికిన్నీ, ఆలంకారిక 

వామనుని కాలానికిన్నీ కల భేదమే నాకు తెలియవనిన్నీ, కాళిదాసుకవిత్వాని 
కిన్నీ ఆంధ) 'దెశవ్యవహారానికివ్నీ యెట్టి సంబంధమో తెలియదనిన్నీ నాకూ 
(బె_్తంమా(తం చేతంబట్టలేటేమో?) వుపాధ్యాయత్వాన్ని చేయడానికి మొన 

లెట్టిన శ్రీమానులవారి సాహసం వరనీయం. నేనునూటికి ముష్నైయ యిదో, 
లేక నలభై యో మార్టులు తెచ్చు కోలేదుగాని యీతెచ్చుకున్న వారికి పాఠం 

చెప్పే శిమ్యలున్నూ, ఏరందణిమిీ 6దా సర్వాధికారం వహించేశిమ్యలున్నూ, 

నాకు పలువు రున్నారనియేనా స్వామి సంశయించలేదు. నేనొక వేళ వృద్దుం 

డనవడంచేత యీవాదం తేలేలో(గా వరమవదిస్తానని ధైర్యమేమో స్వామి 

వారికి ? జాతకరీత్యా యింకా ఆయవుంది. లెడోవక్షంలో సమర్ధులై న 

శిష్యపిశిషమ్యలున్నాలు. స్వామివారిని నిరోధించి అడుగుతారు. యేమని 2 

మీపివృ_త్తినిబట్టి వాడందగ్గమాటలే గురువుగారు వాడినారు. “ఆవసరపరఠితా 

వాణీగుణగణరహితాపి శోభతే పులసామ్” అని అవసరానికి తగ్గమాటలు 
వాడవలసివచ్చింది, వాడినాను. కొచిత్య విచారచర్చ చేసిచూస్తే స్వామిక 
కోపం రాకపోయేదే, కాని నా ప౦కృతిలో ఆలా సహించేగుణం కాదు. 

“దు_న్యజాహిపికృతిః” అని వారే వాిశారు. పతిికవారు విసుక్కో_క 
పోతీ నాపికృతిని స్వామివారు రుచిచూస్తారు. స్పృశించి విడిచానేకాని 

పిధానాంశం యింకా మొదలెట్టలేదు. “ అభణ” నిరర్హకమన్నది స్వామి 
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మఖజుస్తారేమో ? క్లాపకంచే_స్టే మంచిఏగడా : (ప్రత్యు త్తరానికి నిరీక్షించే 

"వేం. శా. శతావధాని. 

ఆనుబంధము 

(౧) ఆచార్హగారు తాము నిరపరాధులై నట్టు వకవాక్యం వృటంకిం 

చారు. ఆవాక్యమిది. న్య మీ(గంథమును విమర్శించునపుడు నాయాం[(ధ 

కావ్యాలంకారసూ[తవృ_త్తివివరణమునం దక పరుషవాక్య మేని నవక 

యమై వాడినట్టు చూపంగలరా ఇ” 

సరుషవాక్యాన్ని, పిమ్మట చూపుదాం. ముందుగిటుంచినచోట మాకు 

ఆయన ఆపాదించిన చాకో వంటి "తొక్క కనపడుతూవుందా ? 

లోకంతో “* తక్కు ౩౩ వదం బూతులాటలో గా౨మ్య్యులు వా డేదేనా ? 

“తాక్క_న్న తోలన్ని” ఇత్యాదులు స్వాములున్నూ వినేఉంటారు. కాంబట్టి 

వి_స్తరించేదిలేదు. వారిసిద్దాంత ప్రకారం యిది [(గామ్యుదోషంకదా ! పిమ్మట 

యింకా యిట్టవి మతఆికొన్ని చూపుతాను. (ప్రస్తుతం యిది" *వెక్కిరిలపటోయి 

బోలాపడడం” కిందకు డే(కుతుందిగదా: యింక పరుషవాక్యం చూపుతాను. 

ఈచివర సమానము....బాహ్మణ పరిషత్తులో చండాలునివలె 
నున్నది మాకవిత్వమును తెలిసో తెలియకో తోచినరీతిని విమర్శిస్తూ 

లేదని తో ప్రైబాగులేదనడం యుక్ర్తంగాని యీ ““చండాలి” పద(ప్రసంగ 

మెందుకు ? దీనింబట్టి వీరికిస్ని మాకున్నూ యెవిధమైన ముఖపరిచయము 

కరాడ లేకున్నను, .యేదోవై రికారణ ముండితీరవలెను. మతి యే యితర 

లక్షణగింధక ర్హగాని యీ “చండాల” పద (ప్రసంగముతో కవి కవిత్వాన్ని 
యీసడించినట్టు స్వాములు చూపంగలరా ? అయితే యిందు వ్య_క్రదూషణ 

లేదంటూ సమాధానం చెప్పవస్తారేమో ? సము కారుణ్యం *° వేసింది 

మాత్రం వ్య క్ర్తికా, (వాంతకా ? చూడండి -.-- 

“'ఆవాతనుగూర్చికూడ, ఈసందర్భములో ఒకకారుణ్యము వేయుట 

మంచివనుకొందును” అందుచేత “బొక్క_”” కి “తొక్క_”లాగే యిదిన్నీ 
సరిపోతుంది. ““జ్ల్ఞానలవదుర్విదగత్యంి” వగయిరాలు వారిరచనవలనేమి 

ము (యు ఛం 
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వారుతిరిగి ఆకేపించిన “ప్రకా స్తి_అభణి” వగయిరాలవల్ల నేమి సుళువుగా 

సమర్షింపంబడతాయి. యింక ఆచార్తగారు “వయోమాతివృదత్వాి'న్నేని 
~ లం డు 

గణించక చేసిన తూలుప)సంగం మిగిలిపోతుంది. స్వామివారి (గ్రంధంలో 
వున్న యితరతప్పులువుపేక్షించి గాిమ్యదోషానికి వారిసిద్దాంత పికారం 

అ 

బాంధిచేవి దిజ్నాతముదాహరిసాను. 
ఆజ తాన 

(1) పంచమాధికరణము, (2) లింగము, (క్ర కావున నాతీరుగల, 

(4) మదింగా, (ఈ కమలము, (గ) కాటయవేమన, (7) ఈనర్లు (డవ 

గుదని, (68) నెచ్చాలికాడు, (9) ఒహాజన్యచూడనొప్పెం జారుదోహదల 

కణసపహిా తి, (10 తియ్య (బోడి, (11) రామలింగకవి, (12) కూర్చు 

కరార్చెదన్, (18) భగదత్తు, (14) అప్పరోమయము, (15) అతిమాత్ర, 

(16) బిరుదోత్సవములకు, (17) సంకటముల, (18) దహన, (19) 

వెండిగుండన, (20) మేళగింపుకాలేదు, (21) మొదత్తపుకూర్చు, (28) 

ఎయింగుటచే,. (నిక) ఖీముండనుళశుంభత్కుంభి, (24) కెంపుకడాని, (250) 

ముగుద. (26) మానము, (27) అక్ష్యముండవలయు, (£8) ముట్టంగ, 

యింకను ఆచార్లవారి పొ_త్తమునుండి యిట్టి వెన్నా చూపవచ్చు. 

వీటిలో కొన్నిటికి అసకృదావృ త్తికలదు. వారి విమర్శనాధోరణి ననుసరించి 
నచో యీచూపినచోట్ల అంతోయింతో [గావ్యుదోషమును చూపవచ్చును- 

యా చూపినవాట్లలో వారు వుడాహారణంగా చూపిన మహాకవులకవనంలోపి 

కొన్ని, కొన్ని వారివివరణవాక్యాలలోవి. మా మతములో నివియన్నీ నిర్దుష్ట 

ములే. వారిమాట వారికివప్పగించేవకొన్ని యివిఅన్నీదోషదూషితము బే. 
యేది యెందుకు దోషదూషితమయిందని స్వామి బహుళ 9 (పశ్నింప రను 

కొంటాను. (ప్రశ్ని వై విపులంగా వివరణం (వానాను. యిప్పుడజెలదుకూ 

వృథాసరిశ్రమః? మజీన్నీ వీరికి తెలు (గువ్యాకరణ సంధులు తెలియవనుటకు 

చాలా వుదాహరణాలు దొరుకుతాయి. చూడండి యీ వాక్యాన్ని “సౌభాగ్యము 

నొదవెడలంకారై కదెశములు"”. నావుడు, అనవుడు, యేమవుతారంటూ 

యెగతాళిచేయడం కలదు. వీరికి ఒదవెడున్ అను తద్దర్మ విశేషణం 
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రాము(డువంటిదై సందిని సంపాదించుకుంది. వయిగా సాహాస మెంతో 

వున్నట్టు... అయితే, యోచించి యివి “సిద్రిర్లోకాద్దుళశ్యా” వల్ల సాధువు 
అవుతాయని వాంయడంవల్ల కనపడుతుంది, పెసంధికూడా, యో 'ద్యశోక్ట 

aa) రా 

లోకే చేరుతుం దనుకుంటాను. యిట్టివి చూపవలసివస్తే మిక్కిలి పెరు 

గుతుంది వాంంత. వారిమాట వారికి వప్పవెప్పడమే నాపనిగాని వారిని 

వెక్కిరించడంకాదుగదా. వీరు యితరులపద్యాలు వుదాహారించడంలో అవ 

యెట్టివో బొత్తిగా గమనించలేదు. పద్యమయితే సరి వుదాహరిస్తూవచ్చారు. 

వపుదాహారణకి వకటి చూపుతాను _._ 

క. ముసలా పె వే9ఎలుంజన్నుల పసవంటిది లోభివానిబచుకు ధరితిగిన్. 

అంటూ, స్తుతినిందల కుదాహరణంగా యిచ్చారు స్వామి. మళ్ళా 

దేశకాల వాతా౨లు కూ గా తెలిసినట్లు వాి(తలో మాటలు కనపణన్తారు. 

యీ కాలంలో యీ పద్యం, ఆందులో పంస్తుతం వుదాహారించిన పూర్వా 

ర్దాన్ని ఆఅసహి్యించుకోని నాగరిక లుంటారా ? వామును. డీలాటివుదాహార 

రకాన్నే యిచ్చా(డా ? లోకంలో దిని వుదాహరణకు యీోమా౭ం మంచి 

పద్య మేలేకపోయిందా బె దీన్నిబట్టి కరికి ఛందోబద్దమా తత్వ మే పద్యానికి 

అకణంగా కనబడుతుందనుకోక తప్పదు. వ్యాకరణ దోష దూషిత మేనా పద్య 

మెతేసరి, వీరికి వుదాహరించడంలో సంశయం లేశమున్నూలేదు. చూడండి 

శాం... .... 2. 2. యొపుజేనా ? యెందు కె నా? యిదెనా ? వారం 

ది తెల్వితేటలు సరేనా ? గోపికావల్లభా 1” వీరికి 'ఉదహారించు"*' “ఉదా 

హరించు” పియోగముల భేదమే తెలియదు. 

దిజ్యాత9ం ఆంధ” వ్యాక రణపాండిత్యానికి వుదాహారించాను న్యాయ 

శిరోమణిగారు కనుక వీట్టతో అంతగా పని లేకపోవచ్చును. యింక యితర 

కవిత్వాలు దిధ్రేధోరణి కొంచెం వుదాహరించి ముగిస్తాను. 

ఉ. అంచితులై న బందుగులయంచత్ ముందంజ జెప్పినిన్ను మె 

చ్చించెద6 గుంతిచేతరవిచేత నిజంబని నీకు నాత్య యము 
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ప్పించెద ఫల్లునహపముఖవీరులు గొల్వంగ నెల్ల భూమి యే 
లించెద నచ్చుకీ_ర్హివిమలీకృత సర్వదిగంత రంబుగన్. 

యీ పద్యవిమర్శనా పంస క్తిలోనే ఏరు “చండాలి పథ పిసంగం 

చేసింది. యేదో దోషం వచ్చిందన్నారు, దిద్దుంచాటుకాసించారు. చూడండి 
ఆదొద్దుంబాటు _ “నిన్ను నెళ్లైడ సరే యనిపించెద మందలించెదన్, లేక 
యెల్లవారును సరే యనునజ్బుగ మందలించెదన్”. యీదిద్దుంబా చుట్లు 
న్నదో సహృదయుల నిర్ణయానికి వదలుతాను. యించుగా గమయతిగాని, 

రలాభేదయతిగాని అంగీకరి_స్తేనేకాని విశమం చెడుతుందికూడాను సై దిద్దు 
బాటులో. తి. వేం. కవులు యే ఆళుధారాకవిత్వంలోనోతప్ప ఆ రెండు 
యతులనూ, సుతరామున్నూ ఆంగీకరింప రని స్వామి యెటు6గ రను 
కుంటాను. ఆళుధారలోకూడా యేవకటిరెండో తప్ప దొరకకూడదు. 
పోనిండు యతిమాట కేమి ? ఆయతులనుకూడా యెక్కడో బుద్దిపూర్వ 

కంగా కాకపోయినా పిమాదంవల్లనేనా తి. వేం. కవులువాడేవున్నా రను 

కుందాం.దిద్దు బాటు హృదయంగమమేనా?అని నేను సహృదయులనడుగు 
చున్నాను.  ఆచార్షగారినికాదు. ఏరిపోకడ కింకొకటి చూపి ముగి 
స్తాను. యీ ఘట్టంలోనే ఊఉ. కామముచేతంగాని భయకంపితచిత్తము 
చేతగాని ” అనే పద్యాన్ని యొత్తుకొని.. “ భయముచేతంగాని” 

ఆంటే బాగా అతుకుతుందిని సవరణ నుపపాదించినారు. పద్యమన్న 
సంగతి మతజిచారమో? అంయహే, మజిచినట్లున్ను లేదు. కాదనడానికి 
“శా. కామోత్కంఠత గోపికల్ భయమునం గంనుండు అనే 
పద్యాన్ని వుదాహాదించారు మళ్ళాను వారితరికడుపుచల్ల (గాను. దానివల్ల 

మన కేం లాభమం"కే, భయమునన్ అన్న శే కామమునన్ అంసే బాగా 

అతుకుతుందని స్వామి కెందుకు తోంచిందికాదో: అనేవాళ్ళకు అవకాశం 
కరిగింది కదా $ యీూలాటి వుపకారాలు చాలావున్నాయి స్వామివారు చెసి 

నవి. యేదో సందర్భం కలిపించుకొని తెనాలిరామలింగకవిగారి 

“చ. తెలియని వన్ని తప్పులని డిట్టతనాన సభాంతరమ్ములన్” 



(178) (అతికించారు ఆచార్యులుగారు” హా 

ఆనే పద్యాన్నికూడా వుదావారించారు. యిడి వెనక దొంగ పాణి 

పోతూవుం కే కాళ్ళట్టుకు వేంళ్ళాడుచున్న గేస్తురాల్ని మగడు, ““వానేయి 

నూండు వేళ్ళు కొ టుకుతా౭డే"ి ఆన్న కథను జై పికి దెస్తూవుండి. దిసికేం 

గాని స్వామి యీ వు స్తకం రచించడంలో చేసినలోపా లెన్నో వున్నాయి. 

అవన్నీ చూపడానికి నాకు వోపికలేదు. వయోమాతవృద్దుజణ్ణిగదా! లక్షణ 

భంగాలం కే ఛందోవ్యాకరణభంగాలక లంటూ అనవనరంగా వారివి వికిపి 

వుదాహాదించారుగా.ని స్వామి వుదాహదించకుండా నే వారిస్వంతకవిత్వంతోనే 

అవి యెత్తుకుపోయేవి. శుద్ద్రపతి్సికలో శ్రద్దగా దిడ్దినప్పటికీ అజ్ఞానపం 
యు_క్రదోషా లింకనూ శారపరంపరగా వున్నాయి. వ్యావహారికభాష అను 

కుందామా ? స్వా మివాళివా9ంత ఆడిన్నీ కాదు, 1గాంథిక భాషందామా అది 

న్నీకాదు, స్వాములారిభార్యలా ఉంది. దీన్ని బుజువుచేయమని స్వామివారి 

ఆజ్ఞయితే చేస్తాను. యిట్టి పుస్తకాన్ని యేదో పరీక్షకు పఠనీయంగా యేర్చ 

ఉంచిన యూని వర్శిటీబోర్డు వారుబుద్ధిపూర్వకంగా కాకపోయినావిధిలేక వ్యావ 
హాోరికభాషను సమ్మతించి నట్ట యింది. కనుక ఆ పతంవారికి వంద్యులను 

కోకతప్పుదు. స్వామివారి విమర్శనాధోరణి మా ఆపూర్వకవితా వివేచ 

నంలో చాలాకాలంనాండే చూపబడింది. యిప్పుడు మళ్ళా చూపనక్కఅ 

లేదు. “కంటికి నిదివచ్చునె ? సుఖం బగునే ? రతికేళి జిహ్వూకున్” 

అనే (శ్రీనాథునిపద్యాన్ని విమర్శించమంకే ? స్వామి మొదట షష్ట్యంతంతో 

అన్వయం ఉంది కనక రెండోవాక్యము లోకూడ షష్ట్యంళింతో అన్వయం 

వుంకేనేకాని పికిమం చెడుతుందనక మానరనుకుంటాను. యిప్పు 

డెమంటపియేంలాభంగాని (శ్రీనాథుడి కాలంతో అంటే బాగా సమానం 

జరిగేది.“ వధ్వంసాభావము పాిగభావ మనుచున్” ఆన్నపద్యం శ్రీనాథు 

డెందుకు జప్పాండో అనుకుంటే యిప్పటికి బాగా బోధపడింది, “ఆభ 

కాపు “ట్రకా_స్తి” “ఢిల్లీకి” అనెవాట్లని మఆఅవ వద్దని స్వామికి హెచ్చరిక : 

(షరా వ్యాసం వాసి హోష్టుచేసినతరువాత వారిగ్రంథం అం 

దెంది. అందుచే అనుబంధం వొాయవలసి వచ్చిండి అని చదువరులకు 

విజ పి చేసుకుంటున్నాను. 
యు! ౨ 



కె క్కి రింపంబోయిబోల్తాపడుట యే” 

దినిని గూర్చి డిసెంబరు భారతీ సంచికలో సంగహముగ 

నా వారసిన వ్యాసమును చదివిన నా శిష్యులు పలువురు నన్ను (గూర్చి 

“ఈ: వయస్సులో, ఈ అనారోగ్యస్టితిలో మీ కేల యీ పరిశ9మము? అది 

గాక మీరు సమాధానము వాిియ(దగిన యంశము బందెమియున్నవి ఇ 

ఏమేని యున్నచో వొొయుటకు మే మెందణ మున్నారము కాము” ' అనుచు 

నన్ను మందలించుచు నుత్తరములు వాయుచున్నారు. కొందజు తమ 

తమ నేర్చుకొల౬దియు ఖండనములు వా౨స్ నాకడకంపి యున్నారు. అం 

దొక విశిమ్యని ఖండనము నందలి పద్యములలోవి యొక పద్య మిట 

నుదాహారించుచున్నా డను. 

శతి 

ఊఉ. “చాలును జాలు సీ వెజుక చాలక దూశితి చింతనిప్పులో 

లోలత, దోమయుంబలె వఏిలోలు(డ చై తివి, దారితప్పి, తో 

యోలెటివార్టి శీతకర! ఓపుదె ? యోర్వ(గ వేంక పేశ్వరున్ 
మాలిమి వీడి వేండుము క్షమాపణ, వారిని వారి శిష్యులన్”” 

ఇతడు పశిష్యు( డెబ్ల్టయ్యెనో యూ కింది యితని వౌక రాము లా 

వలన నవగత మయ్యడిని. 

“అయ్యా ! నను ము శిష్యులగు మల్లికార్డున శాస్తులవారి తృతీయ 

పుతు(డను. చిట్టిగూడూరి పాఠశాలలో విద్వాకా ౨ వ క్లాసు చదువుచు 

న్నాను. మీ పొత్తము సెవాిిసిన విమర్శనకు నాకుణదోంచిన భంగి. బై రీతి 

నుక్తరం బిచ్చితి....”” (చేవాషిలు) 

ఈ పిశిష్యుని పేరు, పీరేశ్వరశర్య్మ. ఇంటిపేరు మలంపళైవారు. 
J ఫ్ గా గొ 

ఇతడు చాల పూపపాంయము వా(డనుకొందును. ఈతని తండి మంచి 

విద్వత్క_వి. కొమరులందజునువిద్వాంసు లై పయికి వచ్చినారు. తండ్రిగారి 

యదృష్ట మభినందనీయము. ఈ పశిష్యుని జూచిన జ్ఞాపకము లేడు గాని 
యితని యన్నలం జూచినట్లు జ పియున్నది. వారల విద్యకన్నను వినయము 

౧౧ హోలి 



“*వెక్కిరిలప6దబోయటోలాపడుటయేా” 579 

ముగుల నభినందనీయము, ““విద్యవలనను వినయంబుి” అను నభియుకో 
_క్రికి నిజమైన యుదాహరణ మాబాలురే: ఇతండుగూడ నట్టి వినయము 

శలవా(డే ఆని నాయూహ. ఆగుచో మన ోనిమర్శకబణు నులు” శ్రీసుబ్బా 
రాయశాసు స్తరఅవారి పె నిట్లు కాలు దువ్వవచ్చునా అనియు సంశయింతును. 

కాని సుబ్బరాయ శాస్తులవా రేమంత తారతమ్యుమును గమనించిరి నే గమ 
నించుట” కని యితడనుకొని యుండునని సమాధానము చెప్పికొంటిని. 

ఇయినను హపిశిమ్యుని మందలించెదను. “అబ్బాయో ! సుబ్బారాయళశాస్తుంల 

వారుపాధ్యాయులు. నీ వింకను విద్యార్థిని. వయస్సులో(గూడ సీకన్న వారు 

బాల పెద్దలు, తెల్వితేటలు డె వాధీనములు గదా! మనకు వయసే (ప్రధా 

నము. వారు వారి తప్పును గంహాంచి క్షమావణ చెప్పికెన్నను చెప్పికొన 

ఈన్నను స్వ్వ వారిపె కాలు డువ్వినందుఅకు శతమాపణ చెప్పుట యుక్త 

మనుకొందును. కావున నటులొన ర్తువుగాకొ” 

చదువరులారా + ఇదివజలో దీనిని గుణించి నేను వాగియునవ్పటి 
కన్న నిపుడు కొంచె మెక్కు_డు దెహారోగ్యము కల్షియున్నాను. లోకులు 
చా వాాయుట కంగీకరింపకున్నను “విమర్శకబుధుండు” గారి యింకొక 

వాక్యమును రంగమున కవతరింప(జేసి ఆండు పం కులు వాసి విరమిం౦ 

ఈతను. క్షమింప్పుండు.___. 

“వరుడు నళినాసన వాహాన హాంసములలో నొకడు, వధువు 

నళినాసన రథవాహన హొంన పతివంశ సంభవ. ఆట్లయినచో, నేకగోత 

జనితులకు వివాహా మంగికరిందనవలయిునా ఇ? 

చూచితిరా ? విమర్శకబుధుండు గారి ధర్మళశాస్త్రపరిశీలనము. హంస 

ములకు వివాహమొనరించు పట్టునం గూడ... 

“చాతుర్ధం” ఆనుళ్లోకా రము నేకాక “కూ టస్టగణనా యాం తు న్వనారం 

యూతరం పినా, ఊనద్వాదశవార్షికీం*” తోనగు శ్లోక తాత్స్పర్యములనుగూడ 

పెచారించి కాని చేయంగూడ దన్నంతలో నున్నది. ఒకటి మనమాలో 
చించుకోవలెనేమో * నర్వసామాన్యమెన పతలవిషయమే యగుచో “విమ 
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రృకబుధు.డు” గా రింత విచారింపరు. ఈ వతులకు మనువ్యభాషణాదుతే 
కాక చాల విద్యలు వచ్చినట్టున్న దె కావున సీని వివాహ విషయము మను 

మ్యులతోపాటుకూడ కాక ఆంతో యింతో (బహ్మసంబంధముకూడ నుంటచే. 

బాగిహ్మణులతోపొటు చతురపపిలే నని “జారి తాత్సర్య మేమో ఇ మహాత్మా. 

ద్యములగు సంభాషణాదులు వీనియం దుండుటచే౭నే మహాదికవక్షచేని 

'“"ఏకగోత్రజనితులుి అని పియోాగించియున్నా రనుకొందమా? ఆయీ 

సందర్భములనుబట్టి యూ వివాహమునకు పంచకరహిత మైన అగ్నముకూడ 

బలవ_్తర'మెనదడి యున్నంగాని విమర్శకు(డుగా రొప్పరు కా౭టోలును £ 

ఇంతేకాక రజస్వలా వివాహమునకుంగూడ నొప్పరనుకోవలెను. పక్షుల 

విషయమున రజోదర్శన వయోనిక్ట్రయము వగయిరా లీయనకు తెలిసియే. 

యుండు ననుకోవలెను. మఅచితి వింకొక 'పెద్దచిక్కున్నదిగదాః “జారదా” 

బెల్లుబాధ కూడ గమవింపక యీిలోంగానే యావపకుల వివాహము జరుప 

వలె నని నిర్బంధింతురు కాంటోలును ! ఇతరుల కెటులై నను మాకును, 
కఃయనకును ((ఫెంచిటవును యానాము పరిచయము పూర్తిగా నుంటచే 
కొల్లు బాధకు "మేము భయపడము. అయ్యో : విమర్శనమా : న్ 'కెన్నిపాట్లా 

వచ్చినవి : సికర్మ మెట్లు కులుదున్నుడో చూచితివా ? “కాదు, ఇది హూ 

భాషూవే_త్తల సంపిదాయపు వాసనతో మిళితమైన విమర్శన” మందువా ? 
అమోరించినక్షు యున్నది నీ సమాధానము. చెస్పెద నాలింపుము. కాళి 

దాను నెటు(గుదువా? రఘువంశ మెటుయగుదు వనుకొందును. ఆగుదో 

నందిన్ ధేనువు నెజుళగకుందువా = ఎలు6గుదువు. దానయందున్న మహా 

త్కా_ర్యములనుమాత్ర మేల యెజు6(6గకుందువు ? అగచో ఆనందినసీచేనువు 

నకు పంచభక్యు పరమాన్నము: లను బెట్టింపక కాళిదాసు దిలీపషమసారాజు 

వంటి చకం9వర్తిచేత గడ్డిన పెట్టించినా( డెలొకో ? తెలిసికొంటివా 2 

పస ఆస్వాదవద్నిః కబ'ళె _పృణానాము 

(రఘువంశము. ౫౨ వ సర్గము, 

ఎంత మహద్వివక్షకు తగినదానికేని జాతిధర్య మనివార్య మనియే 

కద ! ఆనందిసీధేను సంతానమునకు దాంపత్యవిషయమున వరుసవావు 
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లుండునా ? లోకముననున్న పశువులలో నెక్క_డనేని యీ విషయము 

నెలు(గనివారు మనుష్యమాతులలో నేజాతిలోనేని గలరా? భవతు. అది 

పక్షివిషయము. ఈ దృష్టాంతము పశువిషయ మందువేమో, పకులకు 

మాత*ము వరుసవావు లున్న వా? హంసముల నెజు6(గవుగాని పావురముల 

నేని యెజు(గవా ? ఎకగోత జనితులక(ట : వివాహమం౭ట $ అంగీక 

రింపవలయున(ట !: మేలు: మేలు! మాటలాడనేర్చిన మా(తాన జాతివర్ము 

ములకు స్వస్తి చెప్పునెశల (శ్రీహారక్షాదముల కీజ్ణాన మేల లేకపోయినదో ? 
“మృకాలాగ భుక్కు..లనుగా శ్రీహర్టు 6 డాహంసముల నేల చితించెనో 

కదా ? చితించు(గాక. దానినాంథీకరించిన శ్రీనాధునకుం గూడ సవరించు 
తెల్పి లేదాయెనే : “ రసంబు పోషించియు అనుచితంబు త్యజించియు ” 

ఇక్యాదికము లెన్నోమాటలుపోడ్డాతిములో వాిసికొని కదా శ్రీనాధుం 
డాం(థీకరింప మొదలిడినాండు ? 

““చదలేటి బంగారుజలరుహాంబుల తూండ్డు 

భేోజనంబులు మాకు బూవుంహోడి” 

అని యేల యాంధధ్రీకరించెనో ? మనుష్య భక్షణ యోగ్యమైన వస్తు 
వులనె భక్షించెదమని హాంనచే. జెప్పించినచో “విమర్శక బుధుడు” గారి 

వంటివా రానందింతురుగదా :  స్హాలీపులాకన్యాయమున  “ వెక్కి_రింప( 

బోయి ” అనుసామెతను వాడినస్టలమునుబట్టియె “విమర్శకబుధుండు” గారి 

'తెల్వికేటలు స్పష్టమయినవిగదా ? పిమ్మట విమర్శించు పొ త్తమునంగల 

సవరణను గుజుతింపక వృథాసోదెకు పెంచి విలువగల భారతీపతిికకు 

వ్యర్గపు(బని గల్బించి ““చావతల్ఖరాబుూ” సామెతను జ్ఞప్తికి దెచ్చుట 

వలన మజింత స్పష్టపడియుండును. ఇ(క సీ “”ఏకగోత్ర)జనితి వివాహ 

విచారమువలననో ౭ సర్వం సంపన్నం. నుసంపన్నం” అయిన దనుకోని 

వారుండ రనుకొందును. ఈ వివాహసందర్భము పిథమాంకములోనిదే. 

ఇది నూట, దొంబది వంతులు పూర్తియగువజకు తిరుపతిళాత్రుగారు 

బీవించియే యున్నారు. ఇది మనముందు (6 బెట్టికొని యీకింది గ9ంథ 

మును పిలకింప్పు(డు. 
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“తిరుపతిళాన్రిగా రొక్క_రే సంపూర్ణముగ సీ నాటకమును రచిం 

చిన నిట్ట పూర్వో త్తరవిరోధము లుండకుండునో ? లేక యింతకన్న నెక్కు_ 

డుగా నుండునో $” 

“విమర్శ కబుధుడు?? గాది తాత్సర్యము కాడు గానీ _పెకిమాత? 

మీ వాక్యమున కర్ణము, “అయ్యవారిని జేయ6బోయిని అను సామెతకు 

స్ఫ్పోరక మగుచున్నది కావున నిదిగూడ “బోల్తాపడు”” అన్నదానితో 
జమకటుకొని, ఆతని తాత్సర్యమును బట్టి మే మెవాక్యమున కరము చెప్పి 

చ [ రం ౧... @ 

కొందము. తానుతెల్విలోపముచే మానాటకమునంజూపిన లోపములకుముఖ్య 

కారణము, వేంకటశాస్తులగారి రవనముగూడ నిందు. జేరుటమే యన్నది 

““విమర్శక బుధభుండు"” గారి తాత్పర్యమైయున్నది. అగుచో, [పథమాంకస 
౬... (యు 

మగు '* ఏకగోత్రజనిత వివాహము” వెం. శా. రచనకు సంబంధించినది 

కాదుగద ః ఇది స్వవచో వ్యాఘాతమా కాదా? బిదుకంతయు స్వవచో 
వ్యాఘాతముగా నున్నప్పుడు_ఇది అని విడందీసి చూపరా దని పా9జ్ఞులం 

దురు కౌంటోలును $ అగుచో, సీక్రిఏందిమాటలు వాసి ముగింతునుగాక. 

బాగుగ నాలోచించినచో నీనాటకము రచించుటకు, తి. శా. గారును' 

అర్హులు గారు, వేం. శా. గా రంతకుమున్నే కారుగదా ! ఈ కథానాయిక 

పాభావతిగాని, నాయకుండు (ప్రద్యుమ్నుడు గాని, లేక యిరువురుంగాని 

యేకొంచెమెనను అదృష్టవంతులే యెనచో నెన్న6టికేని యిద్లాని రచ 
వూ న కం వ 

నకు మా వోలేటి వెంకటసుబ్బరాయశాస్తు)లవారే పూనుకోవలయు నను 
కొందును. అది యటులుండె. సంకయమున్నచో, విమర్శక బుధుండుగారు 

వా9సినచొప్పున---“జీవత॥ క వేః సిష్టవ్యమ్” కనుక జీవించియున్న 
నాకొక కార్డు వాసి కనుంగొవచ్చునే ! లేడా తనకన్న. గొన్ని రెట్లధికు(డు 

తార౬మ్యజ్ఞానశాలి, మాయింటి యట్లు(ఃడు, విశేషించి తనకన్నయునై న 

సూర్యనారాయణ శాస్ర నడుగవచ్చు నే! లేదా? ఆతనసిద్వారమున నాకుకబురు 

చేసి తెలిసికోవచ్చునే : పతికలో వా9సియే కనుంగోవలెనోటు ? కావున 

సీపియత్నము సర్వధా యశస్పంపాదనార్ధ మనుకోకతప్పదు. దానికిని 

మంచిమార్గము లనేకము లున్నవి. ఈయన వాని నన్నింటిని విడచి 



“వెక్కిరింస(6బోయిబోలాపడుటయే” 088 

యో ముళ్ళకంచెలో బడినా(డు. పాపము: గింధక_ర్టచే క్షమాపణ 

చెప్పించి సంతోషింపవలయు నని యీయన కుతూహలము చూడుడు. 

“పరిశీలించి సవరింప నక్క_అలేదనిన సంతసము” 

టె వాక్యమువలన “విమర్శకబుధుండు” గారి కుతూహాలము వెల్లడి 

యగుచున్నదిగదా? ఈయనను తజచుగా మీరు విమర్శకబుధుండనివ్రాయు 

చుంటిరే, కారణ మేమని చదువరు లడుగుదురేమో ? ఆ బిరుద మాయన 

వాక్యములయందలిదే | 

ec) 

బుభధవిషయమని చెప్పవలయును.” 

షష గుణదోషా....నియచ్చతి” అను విషయము విమర్శకాన్య 

ఈయన కేవల బుధుండు కాక “విమర్శకబుధు” డ6ట | అక్కత 
మున “గుణమును గ్రహించుట మాని దోషమునే గొహించు” నట! 
అందులకై. వెదకి వెదకి... ''వెక్కిరింపంటోయి. బోలాపడెను” కాయ 

బోలు! నాకు శీర్షికను వెదకికొను పరిశంమలేకుండం జేసిపెట్టినందుల 
కీ “విమర్శక బుధుడు” గారిని మిక్కిలి యభినందించుచు, నిప్పటికి 
దీనిని ముగింతును. ఇంకొకపరి “పితిఫలని” మునుగూర్చి యోపిక 
తెచ్చుకొని కొండొక వొయుదును. వ్రాయుట కేమిగాని యీ విమర్శక 

బుధుని లోలోనేని అన్న సూర్యనారాయణశాస్త్రి మందలించుట యావశ్యక 
మని నా తలంపు. ఇది యుక్తమే యని తోంచినచో నత డట్లొనరించు. 
గాక లేదా, “కొదగ్గపని గంధర్వులే తీర్తురు ః £”” 



(ెకి గ్రారింపంబోయి బోలాపశుటయేంి? 

ఇదివఅలో రెండువ్యాసములు దీనింగూర్చి కొంత సంగిహముగా 
వాసియుంటిని. ఇంకొక శంకనుగూర్చి యిపుడువాయుచున్నాను. ఆయన 

వాక్యమ్యులనే వాిసినచో గ్రంథము పెరుగును. కావున నా వాక్యతాత్ప 

ర్యమిట నుదాహరించి పిమ్మట నేను వాాయందలంచినది వాాయుదును. 
ఆయనశంకయిది “ఒక్క_శుచిముఖిపాతిలో తి. వేం. కవులలో నెవరో 

యొక్క_రే పంతిఫలింప వీలగును గాని యిరువురును నెట్లు పితిఫలింప 

పవీలగును”” అని. శంకించువారి ముఖ్యతాత్సర్య మిది మాతంమే యెనను 
దీనిని బలపఆణుపందగిన వాక్యములు చాల నున్నవి. పంభావతీపంచ్యు 

మము తి. శా. గా రొకరే రచింపమొదలిడినారు గాన పిథమాంకము 

నందలి చితిఫలనము యు _క్తమేకాని, ద్వితీయాంకమునందలి వేం. శా. 
గారి వితిఫలనము మాతంము యుక్తము కాదని తేల్చినట్లగుప్పెడిని. 

వ్యంగ్యముగా6గన్నట్టు విషయముగదా ఇది ? అట్టి సందర్భమున నిల్టి 

సృనశల్యవపరీక్షతో నావశ్యకతయే యుండదు. మాటవరుసకు, పోతన్న 
గారికి నేపాతమునందు భాగవతమున పితిఫలనము కలదో విచారించిన, 
విశేషించి వానునునియందని తేలును. ఆది సంస్కృతమున కనువాదమని 

తో9సివేయరాదు. ఆ ఘట్టమున పోతన్నగారి స్వకపోలకల్పితము చాల 

నున్నది. అగుచో నాయా లక్షణములన్నియు.6 బట్టింపవలె నన్న బట్టు 

నా? “"ఒంటివాండం జుట్ట మొక।డులే(డు”” అని వామనుం డనియె. సెం 

క్రమునుం కిడ్డలును గల పోతన్న్నగారియెడల నిదిసమన్వయించునా? కావున 

వలనై నంత వజకును సమన్వయమును గమనింపవలెను. ఇరువురొక పాత్ర 

మున పితిభఫలించుట యొకకేయ్మద్దమున నేకకాలమున(గాని, లేక పర్యా 
యముగా గాని పలువురు పితిబింబించుటవంటిది యనుకొన్నచో సుళు 

వుగా దేలుచున్నను విమర్శకులు మిక్కిలి పెంచి కోలాహల మొనర్చిరి. 
ఇయ్యెడ విమర్శకుండుగా రొనర్చికొన్నశంకా సమాధానములు, “తుమ్మి 

కొని దీర్లాయష్యి” మనుకొనుతరగతిలోనివి. విమర్శకుండు వసుదేవుని 



«4 గో వెక్కైెరెంప'6పోయిబోలాపడుటయే”ౌ ర్శిశ్ 

'యాగమున నవథాన మొనర్చిన దొక్క_శుచిముఖయే యనుకొని కొంత 

"చెత్త పెంచెను. తోవాసముగా వేతాకహంసమున్న డి. నన్ను-నాకు_నేను 

అను నేకవచనములు బాధింపవు. అపుడు మాటలాడుచున్న దెవరు? పరి 

కెంపుండు. ఒక్క_ళశుచిముఖిపాతంముమూత9మే కావున, త తదేకవచన 

పీయోగములు లేశమును బాధింపవు- 

రాజ__ ోనేనుగొంత పరిహరముతో, 

క- విద్వాంసు లవేకులుగలతద్ద్వారక కేగె శతవధానముచే .... ....” 

మైగంింథమువలన కశుచిముఖి యొంటరిగా వెళ్ళలేదనుట స్పష్టము. 

ఆ పరివారముతో శుచిముఖితో నాండవధాన మొనర్చునపుడు తోడుగా నున్న 
హంస మంతర్షతయు. కావుననే, ద్వితీయాంకమున (శ్రీకృష్ణుండు,*మీ రిరువు 
రును కన్నులకు గటిన ట్రగపట్లిన క్లుయె డిని" అనియు, పరిచారకు(డు 

రం (౧౧ రం ne) 

“మీరిరువురు గాదూ ?ొ అనియు నడుగుట సంభవించిన దని బాలురకు. 
గూడ నుగమమే. అయినను విమర్శకబుధు-డుగారి కీయంశము గోచరించి 
నట్లు లేదు. ఈవిమర్శకు+డు తుట్టతుద కేదో చేద_స్తవు ప్రాంత వాసినవాసి 
తిరుపతి శాశ్రిగారి ప్రతిఫలనము నంగీకరించిన ట్లీయక్క_రమాలు తెల్పెడిని. 

“తిరుపతి శాస్త్రిగారు పితిఫలించుట గమనింపక కాంటోలు వేంకటకశాత్రి 

గారు....నాటకమును వాగియుటకు పాగిరంభించిన తిరుపతిశావ్తిగారు స్వవి 

శచయమును తెలియంబజచుటలో లోపమెదియును గానరాదు” “సెయక్క_ర 
ములు తి. శా. గారి ప్రతిఫలనమంగీకరించిన ట్లగుపచ్టైెడిని. కాని యావిమ 

రృకునకు పిథమాంకపా9రంభమునందలి తి, శా. గారి యావాక్య మేల 

మిరోదింపచో చదువరులు పరికింతురుగాక. 

“శతావధానులు తిరుపతి వేంకపేశ్వారులు రచించిన పం9భావతీ 

1వద్యుమ్నునాటక మే నేండు చ్రదర్శింపంటోవునడి” ఉభయక_ర్హృకత్య మున్న 

పుడు (పతిఫలన ముభయులకును వివక్షితమై తీదవలసినదే కదా : ఆఅట్షయ్యె 

నేని విమర్శకు. డొక్కరికి. (ప్రతిఫలన మెట్టు సమంజస మనుకొనెనో ? 

మజియు, “నాకవిత్వంబునకు మెచ్చి సరస్వతియే బాలసరస్వతియను బిరు 



586 కథలు. గాథలు 

దొనంగి యీ గండ పెడేరంబు కాలికం దొడిగ.” చాలసరస్వతీఏవిరు దవయ 

నటుంచి ఈ “గండపెండేరము” అనుదానిని సమన్వయ. మెట్టుచేసికొనెనో? 
ఇది బందరునుండి యుపాధ్యాయత్వము విదమించుకొని వచ్చునపవుడుగదా 

యిచ్చినది. అగుచో నాయుపాధ్యాయులు త్. శా గారే యనకొనెః 

గాంటోలు ః: పోలు !! పోలు £ ౯: కాకినాడలో నున్నది యెవరో, బంద 

రులో నున్నది యెవరో తెలిసికొనుపాటి వివేచనము తెలియనితాను. 

ఆయన్మప్రతిఫలనము యుక్తము, ఈయన (పతిఫలన మయు క్షము అని 

చేటభారతము |వానెనే! బారా! సాహనము : పోసీక్షణకాలము తి. శా. 

గారు, కాదు వేం. శా. గా రొక్కరే పహితిఫలించినట్లు వాాయవలె నను. 
కాని విమర్శకుడుగారు...“బుంకాయిపిచ్చికొండి” చేసి రనుకొని పరి! 

శీలింతమా ? అప్పుడీయక్కరములు కుదురవు. “మతియు రాజరాజేశ్వరి 
బోడ శ్ మహావిద్య నభ్యసించితి” వేం.శా. గారి పరితిఫలనమున కీ “రాజ 

రాజిశళ్వరి*” వ్యతిరేకించును. ఇదిపిత్యేకించి తి. శా. గారికే సంబంధిం 

చినది. ఈయంశము కొలదిమాసములనా(డొక వ్యాసమున వాొసియు. 

న్నాను, చూడుండు. “తి. శా. గారు అవసాన కాలమునకు నాలుగేండ్తకు 

ముందు మం్యతళాస్త్రమున మిక్కి_లిగా(బరిశ మచేసికి.”” (ఆఅఆపవాదలు చూ, 

తేలినసారమేమన ? శుచిముఖిపాత్రలో విమర్శకువితో౦ంవ ననుస 
రించి మాయిరువురలో నెవరి (పతిభలనముగూడ లగింవదు. అగుచో 

తి శా. గారిదిమాత్రము సమంజసమని విమర్శకుండుగారు (వ్రాయుట కర్ణము 
లేదని తేలినది. ఈ (ప్రభావతీీపద్యుమ్న నాటకము నిటు లుంతముగాక. 
“భూ దేవతాగార గోదావరి తీరకంకణగాగిమం బు కాప్పరంబు"” కంకణ్మగామ 

మనంగా ? కడియ మనియే కడా : ఆగాము మిరువురకును నివాస గామ 

మని చదువరులు విశ్వసింతురా ? ఇది విమర్శకు(డుగారి కెట్లు సమన్య 

యించినదో ? కాదు. వేం. శా. గారికి మాత9మె అని సమన్వ్వయించుకొని 

'రంధురా ? అగుచో, ఆసీసనీతిలోని “** తగు నుపాస్యంబు కాళీపదంబు 

'మాకు”” అనునది వాధించునె? విమర్శకున్మిక్రోవన్గుబట్టి మా కవనమునః 

గుదుఠని వెన్నియో కలవు. _వానినన్నిటిని జూపుచో (గ్రంథము బళ్ళను 
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బీఅవలయును కావున సకనొ క లా విమర్శింతును. “చ.తిరు 

యాతివేంక పేళులని పేరులు పిల్తురు మమ్ము... ........ ఈకవిత్వు మనంగా 2 

నది పన్న టినా (డెపుష్టె నబ్బురము ౯ బెంచి క మ్యుది మిజ యనగ 

రపుమహారాజావారి వద్యములలోని ఏ. పిన్ననాంటినుండి కవిత్వము చెప్పిన 

దెవరు ? “గోదచివెట్టకమున్న కంల వత చెప్పినవాడు స సహాపాఠి pee 

కవి” (డెపీధాగవతము ౧స్క ౦) “ఉ. గోణము పెట్టుటాది బుభకో 

నుతింప గవిత్వ వై దుషీ వేణికయొచు. బేర్పడిన వేంకటశాద్రికి”” 

(గీరత (పథమ భాగము 

తిరుపతిశా స్తిగారు (వాసిన వయిసందర్భమునుబట్ల జాల్యమం దె కమి 

త్వముపుట్టుట వెం శా. గారికనితేలినను తి. శా. గారికెప్పుడు కవిత్వమా 

రంభమెనదియు దేలదు. (కాళీసహసదునుండి) “శ్లో. సాహిత్యాం గురు 
న్ a) 

పాణి నీయజనితా, పొరాణ నంవర్ధితా- దేశాలోకన పుష్పితాచ కవితాకన్యా 

మయి (ప్రత్యయాత్- వ్యవేమాం స్వయమేవ 

"పెళోకారము [పెఢావివాహమును ధ్వనింపం జేయుచున్నది. ఇది 
యు ౧౧ ఢి 

తి. శా. గార్ క్లోకము. అతడు (జహ్మయ్యశాస్త్రులవారి సన్నిధికి వచ్చున 

మ్పటికి ౧౩ వత్చృరములు దాంటినవి. పిమట నొకటిరెం డేండకు.6గాని కవిత్వ 
చ గా 

రచనకు తి. శా. దిగలేదు, కావున నట్లు వాసికొనెను. మైళ్ళోకములోో మయి” 

మామ్ అనునేకవచనములనుగూడా గమనింపవలయును. విమర్శకు(డుగారి 

ధోరణి కీయేకవచనములుగూడ  పిస్తుతనాటకమునందలి పీితిఫల నము 

వతె నస్త వ్యస్తముతలే కావలయును. అది యటులుంతము. తి కా. 

గారి జీవితకాలములో నేనుమాతంమే రచించిన కామేశ్వరీశతకములో, 

* సహాధ్యాయింగా నల తిర్చతిన్ సలిపి ”* అని యొకపద్యము వాసి 

యున్నాను. కాని ఆశతకముకూడ “ తిరుపతి వేంకటీయము "” అనియే 

పికటింప(బడినది. ఇదిబూతంము విమర్శకుండుగారికి స మస్విత 

మగునా ౭ ఆయన పి త్యేకించి వాసినవియుం గలవు. మచ్చున వొకటి 

చూప్పదును. “తిరుపతికాన్తి తెలుంగు6(జేనె” అని బాలరామాయణ పిస్తా 
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వనలోనున్నద్. ఆ బాలరామాయణముకూ డ._ “తిరుపతి వేంకటీయ మే”. 
ఇది మాతము విమర్శకు.డిగారి కెట్లు సమన్వయిుచును ? _పెంగా ఆవా 

క్య మే సీసపద్యమునందున్నదో ఆ పీసపద్యములో తి. వేం. కవు లిర్వు 

'రును (శ్రీ పోలవరపు జమీన్దారుగారి యాస్థానమున నున్న మ్లే తెలుపు 
వాక్యముగూడ నున్నది. పిత్యేకించి తి శా. గాలికింగల పె సంబంధము: 

వెం. శా. గారికి విమర్శకుండుగా రెట్లు లగింప6ంజేతురో ? ఈ సీసములోని 
వాక్యము నెల్లో విడంద్సి, తి. శా. గారికి మాతంమే సమన్వయించి సమా 

ధానము చెప్పికొంద మన్నను బుద్దచరిత) పీఠికలోని యీ కిరిందివాక్య 
మట్లు చపుకోనీయదే? “అని కోరికొని నాటంగోలె నాపభువుచే॥ బోషింప6 

బడుచు దదాస్థానమంద యుంటిమి””. ఎక్కడో వ్యంగ్యమర్యాదచే స్పురిం. 

చెడి పితిఫలనమునకైె బోలెడు వెక్కి_రింపుమాటలను 'వ్యయమొనర్నిన. 

విమర్శక(డు గారికి వాచ్యముగానున్న పైవిషయము మజ్యు ననంగ 

తము కావలయును గదా ? లేక నేనుగూడ (శ్రీపోలనరపు జమీన్దారుగారి 
యాస్టానమం దుండి పోషింపంబడిన శ్లే మేని యాధారములు చూప౭గలరాః? 

దీనిని గుణించి దివాకరాస్తమయములో విస్తరించి కలదు గాన వలయువా 

రందు( దిలకింప(గలరు. ఇట్టి బుద్దిముంతులు బయలుదేరుదు రని నే నిం 

చుక గుజితించియే దానియం దొకింత సిస్తుతవిషయము నుట్టంకించితిని. 

అట్టుచేసినను, “భక్షితేఒపి లశునే న రోగశళాంతిక'”” అను న్యాయము 
కతన, 'పియోజనము కనుపట్టనే లేదు. “ఏదో తోచినట్లు వెక్కి_రించెనే 
కాని విమర్శకు డిన్నిచూడలే” దని కొందజినవచ్చును. సమ్మతమేకాని 

దేనిని విమర్శింప మొదలిడెనో దానింగూడ. దిన్నగాల జూడలేదని బుజు 

వుచేసితినిగదా ? “అవును సత్యమే. ఆయన వేమిచేయమందు” ? రనియె 

దరా? యేమియును జేయవలదు. తరువాయి నరయు(డు.._ ఇంత వజకు= 

తీ. శా. గారి జీవితకాలమున జరిగినరచన లుదాహరింప€ బడినవి. తి. శా. 

గారి స్వర్గతికిం విమ్మటివికూడ, “ఆరోగ్యకా మేశ్వరి”, “ఆరోగ్యభాస్క 

రము, “మృత్యుంజయ స్తవము” లోనైన పద్యములును, కొన్నివచనము 

బును మేం, శా. గారి వున్నపి. వానినన్ని టిని ఉభయక _రృకములుగనే 
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షష్టిపూర్తి కమిటీవారు పిచురించుచున్నారుగదా ! అందలి పద్యముల 
కుభయక_ర్హత్వ  మెట్టుమనవిమర్శకబుధు(డుగారికి సంగతమయ్యెడిని ? 

'బొబ్బిలిపట్టాభిషేకముి గూడ దిరుపతి వేంకటీయ మే. ఇవియన్నియు 
విమర్శకునకు ననంగతములే యని తేలినది. ఇట్టి పా9జ్జు లకొఅకే కా౭దబో 

లును కాటూరి వేంక కేశ్వరరావు జాతకచర్య పీఠికలో నీకెిYంది యక్క_ర 

ములు లిఖించినాండు. “ఈగంంథము వేంకటశాస్తు)లవారి పృథగిచ 

నమే మొనను--- “ఒక్కరు రచియించికేనియును గాందగుందిర్పతి 
వేంకటీయమై” అనువారి సమయము చొప్పున నుభయక_ర్తృకముగానే 
పకటించితిమి.” _పెరీతి నంగీకరించి పికటించినవారికి మన విమర్శ 

కుండుగారికిల గల్లిన సందేహము కలుగలేదనుకోవలయునా ? ఈ సమ 

యము పోస్తుతవిమర్శకు(డుగా రెటుంగ రనుకోవలయునా? తేక యెఖింగి 

కూడ దీనివిషయమున విమర్శకుడు తనయనంగికారమును లోకమునకు€ 

దెల్పుటకే యీావా96త వా9సియుండుననుకో వలయునేమో ? తుది యభి 

పా9యము కూడ నిలువదు. ఏమందురా ? అక్ష యెనచో తి. వేం. కవుల 

సమయము నుదాహరించి పిదప దన యసమ్మతిని దెలుపవలసియుండును. 

ఆట్లొనర్పలేదుకదా ? అదియునుగాక తి. వేం. కవుల సమయమును కాద 

నుట కీవ్య క్తి కేమి యధికారము ? ఇంతవణ కెవ్వరును దీని నంగీకరిం 

పనివారు లేరే? _పె౭గా వీరి కీమెతి యెట్లింతకాలము నిలచినదని యక్క 

జపడుచు సంతసించుట జగత్రసిద్దమే కావున వి_స్తరింపను. తి. శా. గారి 
స్వర్గ తికి6 బిమ్మట నొకపుష్కరపరిమిత మగు కాలమునకు జరిగిన 

నా షష్టిప్తూర్తిసండర్భములో నొకరు తిరుపతిళాస్రిగారు కూడ వచ్చి యాసభ 

నలంకరించిన స్తే భావించినారు. చూడుడు. “తిరుపతి దివ్యరూప మరుదె 

'రెను మీదగు షష్టిపూర్హికిన్ ”. కవికి ముఖ్యమైనది భావనాళ_క్తి. అట్టిశ_క్తిని 
పెపడ్యములో తత్పద్యక_ర్త ప్రదర్శించినాండు. ఇంక తి. శా. గారి కొమా 

రుని భావశ క్రి నుపపాడించి విషయాంతర ముపకిమింతును.- “మంకు 

శ్యరరూపమ్మున నున్న తండిికి నమోవాకమ్ము లర్ప్చించెదన్.” ఆయి 

భావనలవలన లోకులు విద్యాసందర్వమున వా రొనర్చు కొన్న సమయము 
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నేమాత9మోకాక పూర్తిగా నామోదించుచున్న ట్లు స్పష్టము. ఈ విషయ 

మున నుడాహరింపవలసినచో నెన్నియో కలవు. వి స్తరభీతిచే సూచించి 
విడచితిని. విమర్శకు(డుగా రిట్టిలోకులలో నొకరుకదా ? బీ రీమాద్గమును 
వదలి “నేల విడిచిన సామునకు దిగు” చబుట్టిదో ? బందరులో కారణాంత 

రమున నొకరేకె కొన్న గండసపెండేరము వేతొకరికి. గూడ నున్న'స్షే 
సమన్వయించుకొన్నట్లును, కాకినాడలో నిం దొకరుమాత)మే జపించిన 

రాజరాజేశ్వరీవిద్య యుభయులకును గలిగినశక్లై సమన్వయించుకొన్నట్లును 

పిథమాంకమునందలి శుచిముఖి వాక్యములవలన సుళువుగా దేలుచున్నను 

విమర్శకు (డుగారు “ముంజేతి కంకణమున కద్దము" ను గోరినట్లు “జీవత; 

కవేః పిష్టవ్యమ్” ఆని యీ వృథావ్యాపారమునకు దిగినకారణమే మో ? 

మజియు జాతకచర్యలో “ఆ. యయలకు లేదు భేద మరయంగ. గుటుంబ 
ములందు.౬ దక్కి.నన్,'” అని కంఠోక్తిగా6 జెప్పంబడియున్నదె ! మాకు 

అరిగిన విద్యావిషయవపుసమ్మానములు నూట ౭దొంబది తొమ్మిదిన్న్నణవజకు 

జంటగానే జరిగినవి. తక్కిన యజయు పిత్యేకించి జరిగినను అయ్యది 

కూడ నిరువురము జమకట్టుకొనువారము. ధనవిషయమున.6 గూడ నిశ్తా 

యని యెఆబుంగందగు నని చదువరులకు నాయొనర్చు విజ్ఞప్తి. సమారు 

నలువదియేండ్ర నాడు నేను జీవిత సంశయావస్టలో నున్న పుడు (శ్రీజ 

యంతి రామయ్యపంతులవారు నరసరావు పేటలో డిప్యూటీకలెక్టరుగా 

నుండి మమ్మవధానార్త మాహ్వానించిరి. అపుడు తి శా. గారుమాతమే 

వెళ్ళిరి కాని, అట జరిగిన సమ్మానము తి. శా. గారింటనేయున్న నాకును 
బంచిపెట్టిరి. బందరు నేను పివేశించుటకు మున్నాకటిరెండు సంవత్స 

రములుమాతిము మాలో మా కీవిషయమునం. గొంత చర్చజరిగి పృథ 
_క్వ్వము తటస్థించినది. అప్పటిదే (శ్రీకాకుళము మందసా, నూజివీడు 

తోనగు కొన్నిసభలలోని సమ్మానము. అదితప్ప పృథక్క_రణ ము 

మా కెన్నడును (ద్రవ్యవిషయమున లేనేలేదు. రచనలో నపుడును లేదు. 

అంత నేను బందరు పవేశించితిని.” వెంటనే (శ్రీ వానమాలస్వామివారి 
యా హ్య్వానము: సంఘటించినది. కలిసియే వెళ్ళితిమి. పిమ్మట బందరులో 
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నన్ను నమ్మానించుటకై పౌరులు చేసినసభ బొ_త్తిగా కవిత్వమునకు సం 

బంధథించినది కాకపో (బట్టి ఆసభలో తి. శా. గారి సంస క్రి కి యేమియు చేని 

కారణమున దాని కత(6డు నలుషురు పండితులతె కో పాటుగ నాహోషనింప( 

బడియు రాలేదు. పదపడి యతని జీవితాంతమువణకును కలిసియే అన్నవ 

రోత్సవాదుల కరుగుచుండుట wg ఈ తని స్వర్గ తి యనంతరము 

గూడ నేను ఆన్న వరపు వార్షి కమును గాన ES ey Maps నాతడు 

కుటుంబమునకు సదిగా పంచి పెట్టుట ఆ జమీన్దారు లెజింగినదియె ! 

పిమ్మట జమీన్దారుబే పంచిపెట్టకుండ నా6పుచేసి, తి. శా. గారి కొవం 

రునకు 'వేజుగా వార్షికము నేర్పణచిరి. మణియు నేలూరిలో తి. శా. గారి 

స్వరతికిం జాల నిటీవల (శ్రీ మోతే నారాయణరావుగారు మా మృచ్చకటిక 

మును బిదర్శించుచు నన్నాహ్వానించి నూటపదాజులు సమ్మానించిరి. 

ఆది “సైతము నను పంచియిచ్చితిని. ఇంతయెందులకు వాగయవలసివ వచ్చిన 

క. మాకు గల కవితాసంబలధ మిట్టదని తెల్పుటకే. అతనిబందుగు 

అలరు నన్నతనింబలెం బే)మించి వరుసవావులతో గొరవింతురు. నాబం 

దువు లతనింగూడ నే. ఈవిషయము పిస్తుత విమర్శకబుధుండుగారి 

తండెంగారును, పెడ్డతండిిగారును గూడ నత గహక, జీవిత కాలమునం 

దలి యవినాభావమును గూర్చి కొంతయు, తి. శా. .గార్తి జీవితముతరు 

వాతి యవినాభావమును గూర్చి కొంతయు సంగ ౨హముగా వివరించితిని. 

భవిష్యద్విషయమున నాయభిపాాయ మెటులున్నదో తిలకింపు(డు. ఇటీవలి 

చర్యనుండి, 

““తే. గి. కొడుకు నామనగోడలికొడుకుంగూడ 

శతవధానంబు నాల జనన స్యందనంబు 

నడపుటకు నాకు మిగుల నానంద మయు 

మనములో నున్న కోరిక మజపురాదు” 

““చ. తిరుపతి నేనునుంబలెనె తిర్పతిపుత్రు'డు మత్పుతుండు ని 
రురు గవగూడి సత్సభల( బొంపిరివోయెడిపాండితిన్ బర 
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స్పర మవధానమున్ సలిపి సండితులం గరం౭గించుచే యశ 

స్క్లర మగు మాకు నిర్వు రకు సర్వవిధము్కుల నంచు నెంచెదన్. 

“త్తే గి. ఇందులకు దగ్గ సామగి రయేణుపడియు( 

బట్టదయ్యె సీదృశమహాధభాగ్యగరిమ 

వచ్చుతరముననేని తిర్పృ్పతిమను మలు 

నామనుమలు తీర్తురుగాక నాదుకోర్కి.” 

విస్తర మెందులకు ? తి. వెం. కవుల యవినాభావ వెజు(గని 

వాంవరు ? “రోళ్ళా రోకళ్ళం కాడి నకూరుము లెపుడింతదా(చికొన్న నణ( 

గునే”” అయ్యది దెపీభాగవతమునందలి శివళ కుల యభేడమువంటిది. 

“ర “మె. అతడ యేను నేన యాతడు బేదం దొ 

కింతయేని యుండ దిరువురకును 

బుద్దిమంతులై న పురుషు లెజుంగుదు 

'రెజుంగ లేడు బుద్దిహీనజనులు.”” 

---దేవీభాగవతము, ౩ స్కంధము. 

తి. శా. గారి చిరుదములు వేం. శా. గారికి, వేం. శా. గారి విరు 
దములు తి. శా. గారికి సమన్వయించినక్షే, ఆయన పితిభలన మీయన 
కును, ఈయన పితిఫలన మాయనకును కడు సుళువుగా సమన్వయించు 
నని మున్ముందే నిరూపింపంబడినది. వా_స్తవమునకు హాంసములు రెండు 

గాని యొక్కటిమాతంమె కాదనుట నిర్వివాదము. విమర్శకుండుగారు 
హంస మొక్క_టిమా(త్రమే వసుదేవుని యాగమునకు వెళ్ళియుండలే దను 
నంశమును బోధింపంగల యక్క_రముల నొక్క_చోటమా(తమేకాక రెండు 
చోట్ల నుదాహరించియు సీయంశము స్ఫురింపక కాబోలు బేనిపోని వికల్ప 

ములకు గడంగెను. హంసములు రెండై నను దేనియం దెవరు వితిభ 
లించిరో యనునంశము విడడీయవలసిన యావశ్యాకత లేదు. నాటక 
మొక్క_రే మొదలిడినను నిరువురు మొదలిడీ నశ్తే త. వెం.కవలసమయమని 

వా౨సి, అందులకు. గల యాధారమును పిసావననుండి యుదాహారించి 
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యున్నాను. వసుదెవునిజన్నము నప్పుడు శుచిముఖియు వేజొక హంస 

మును జంటగా నుండి శతవధానము చేసినట్టు స్పష్టముగా. దెలియు నక్ష 

రములు నాటకమున6 గలవు. శుచిముఖకో జంటగానున్న హాంసము పేరు 

గవాయవలసిన యావశ్యకత లేమింజేసి వాాయలేదు- ఆపిశ్నము జనక 

మహారాజు భార్యే రెవరనుటవంటిది. ఇది యిటు లుండె. తి. వెం. కవు 

అకు దేవీభాగవతముతోని శివశక్తుల యవినాభావ ముడాహారణ మీ6బడిన 

దిగదా 4 వీరిలో నెవరికి (వాధాన్యము అను చొప్ప్పుదంటుశ ౦క కూడారా 

వచ్చును. కావున గొన్ని యక్కరము ల(పస్తుతములేయెనను వారాయు 

చును. ద్వంద్వసమాసమును బుచ్చికొందము. “శివకేశవులు” ఇట నిరువు 
రకును పాగిధాన్యము తుల్యమే యైనను నొకరి కొకపదియును, వేజొకరికి 

వేతాకపరియును పర్యాయముగా పా9ధాన్యము _వివక్షించవలసి వచ్చును. 

కారణ మేమన ? నమాసమెట వచ్చునో ఆచట నేకార్థీభావరూపసామర్థ్య 

ముండి తీరవలెను. ఆ సామర్థ్యములోని ముఖ్యాంశము విశేవ్యవిశేషణభా 

వము. ఆయ్యది ద్వంద్వము నందలి పదముల కితరసమాసమునందలి పద 

ములకుంబలే సులభముగా లగింపదు. అక్కతమున నెటులో కల్పించుకో 

వలసివచ్చును. దాని స్వరూప మిలట్టది. 'శివసహితః కేశవః ఆని యొక 

పరియు, “*కేశవసహితళ్ళివః” అని యొకపరియు వారివారి యిచ్చ ననుస 
రెంచి చెప్పికొందు రనుకొందము. అప్పు డాకరి కొకప్పుడును, వేజొకరి 

కెంకొకపరియును పాిధాన్యాపాిధాన్యములు వచ్చినచ్తే తి. వెం. కవులలో. 
గూడ వివక్షించుకోవలేను. జంటకవులు గదాయని సభలలో మాటలాడు 

నపుడుగాని, యింటంగూర్చుండి కవిత రచించునపుడుగాని కంఠస్వరములు 

కల్పియె యాయావాక్యము లుచ్చరింతు రనుకొనువారుండరు. ఎప్పుడెవరు 

మాటలాడుదురో వారు పిధానులు. రెండవవా రృప్రధానులు. ఆయీవిషయ 
మాబాల గోపాలముగా నెజింగినదె యయ్యును దినినిగూడ నవగతము చేసి 

కోనేరని విమర్శకుండు మాకర్మముకాలి మాకు దటస్టించుటచే నింత చెత్త 
ఉపనంగము [వాయవలసివచ్చినది. ఇందుల కు వాహరణముగూడ నిత్తును. 
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“ఒకచరణం బతండు మజియొక్కటి నేనుమతొక్క_ టాక ¢ 

డున్.”” ఈపద్యము గద్వాలరాజూగారినిగూర్చి మాటలాడుసందర్భము. 

లోనిది. కేరులేనందున తి. శా. గా రుచ్చరించినదో, వేం. శా. గా రుచ్చ, 

రంచినదో నిర్ణయము చేయవలనుగాదు గాని యిరువురును కంఠస్వరములు, 

కల్పి యుచ్చనించిన దని మాత్ర మెవ్వరును చెప్పరు. మణియొ కట్, 

“తరుపతి యతండు వేంకకేశ్వారు౯డ నేను, వెరసి తొరుపతి వేంక 

చుశళ్యరుల నం ఈపద్య ముచ్చరించినది మేంకటశాన్రియని స్పష్టము. 

ఆపుడు తి శా. గా రూరక యుందు రనుట సుగమము. ఇక్తే తి. శా. 

గారు చదువుచున్నప్పుడు వేం. శా. గా రూరక యుందురు. ఆవధానసమ 

యముననో ? చెరియొక చరణముగా నొడువుదురు. కాని ఆపుడుగూడ+( 

బిత్యేకరచన కొంతయుండును. ఇది సలువురు పేకకు లెజ్ంగినదె. ఇంక 

పంస్తుత ముపక9ిమింతము. (ప్రథమాంకములో శుచిముఖ మాటలాడుచు 

న్నది. అందు తి. వెం. కవలకుంగల ప్ప జ్ఞలు వ్యంగ్యమ:ర్యాదచే నగపట్టు 

చున్నవి. అట్లిచో నయ్యవి తి. శా. గారిపిజ్రలా ? వేం. కా. గారిపిజలా 
ఆం చు" ము 

యని శంకించుకోవలసి యేమివచ్చెను ? ఇరువుర పిజ్ఞలును గూడం గా 

వచ్చునే ? రచనకు మొదలిడినవారిరువురా, యొకరా యని శంకింపనేల ? 

ఒకరు మొదలిడినను ఇరువురు మొదలిడిన క్లే వాిసికొనుట త. వేం. కవుల 

యాచార మైనట్టు పిస్తావనలోని వాక్యము ఘోషించుచున్నది కదా: 

వారు మొధలిడిరి, వీరుమొదలిడిరి అని వాాయుటకు మా యితరపు సక 

ములలో నెక్క_ డోకాని యాధారములే దొరకవు మధ్యకాలమున, తి. శా. 

గారు న్వర్గతులగుటచే స్వయముగా సీవిషయ ముపోద్దాతములో (వాయుటు 

వలన విమర్శకుడు దానింబట్టి (పేలాడందొడలగెను. అంతమాత్రమున 
తి. వెం. కవులసమయ మేమగును ? సమయము నెటీగియో యొజుంగకో 

యేవో కొన్ని పుటలు భారతిలో వ్యర్థముగా వన మొ్చనర్చినను, ఈ విమర్శ 

కుని విషయమున నింతగాం గలుగంజేసికోయదల(పను గాని యితని పహ్కూద 

“యమున గొంత దురభిపాయమున్నట్లు కనుపట్టుచున్నది. ఆది యెట్లిదన? 
౧౧ వు హు 

ఇరువుర జీవితకాల మైనచో మాయిరువురకును, (ప్రస్తుతము మా యిరువుర 
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కుటుంజములకును, విరోధము కల్పింపవలయు ననునట్టిదియే. ఈవిషయ 

యాయన విమర్శనా వ్యాసములోని యక్క_రములను సవిమర్శముగా+ 

ణఆజదివిన బుద్ది మంతులు (గగ్రహింపంగలరు గాన విస్తరెంపను. ముఖ్యాంశము, 

వసుదేవునియాగమున శతవధాన మొనర్చినది శుచిముఖి మాత్రమెకాదు; 
వెతొక హంసముకూడనున్నది. ఇదె వాచ్యవృంత్తిచే_ దెలియుచునే 
'యున్నదె. శుచిముఖిమాతంమే మాటలాడినపుడు వ్యంగ్యమర్యాదచే స్పురిం 

చుచున్న్న విద్వావిశేషములు తి. వేం. కవులిరువురకును సమన్వయించు 
కొనట కవిధమైన యభ్యంతరమునునుండదు. ఇట్టి స్టితిలో విమర్శకు 
డలత వాత వాయుటయు నాచే నింత [వాయించుటయు “జలతాడనము” 
వంటిది. ఆయినను వాసినందులకు€ జదువరులు నన్ను కమింతురుగాక._ 

“ముంజేతి కంకణమ్మున కద్రమేల” ఆన్నటు లున్న మా యీ 

1పతిఫలన మే యీవిమర్శకునికి. గుడురలేదుగదా, మహాభారతమునందలి 

యూ కిింది పద్యము సమన్విత మెట్లగునో చూతమని యుడాహరించి 

యిప్పటి కిద్దానిని ముగింతును. 

“చ. పరమగురూపదేశమునం జారుడు పార్థివరత్న శేఖరుం 

డరిదిబలమ్మునన్ భుజబలాతిశ యమ్మున నీళు బన్నగా 

భరణుం బసన్ను? జెసి దయ బాశుపతాదికదివ్యణాణముల్ 

హారసుర రాజదెవనివహములచే. బడనెన్ (గమమ్మునన్.” 

ఇట్ట చొప్పుదంటుశంకలు నేండే మాకు దటస్టింపలేదు. విద్యార్థి 

చశనా(6టినుండియు నెవరో చయుటయు, ను_త్రరమిచ్చుటయ + గల దని 

చదువరు లెజటు6గనిదికాదు. విద్యార్ది దశలో మా తో. జడివికొను నొకరు. 

“క్లో. పశుపతిదయితాతృతీయపుతై | తిరుపతివేంకటళశాత్తిణౌ ....” 

అను ధాతురత్నాకరశ్లోకములో మ్ కిరువురకును తృతీయపుతత్య మెట్లు 

సిడ్డించునని శంకింప(ందొడంగిరి. దానింగూర్చి చెప్పినసమాధాన మివుడు 

భం స్తుతము గామింజేసి యిటనుదాహాదింవక పిస్తుతవుశంకకును దానికిని 

గాండొక పోలిక యుంటచే స్పృశించి విడుచుచున్నాను. 
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“సీ. ఏమహాోత్యులు గల్ల భూమీశనభల లో 

గవు లకు బహుళవి ఖ్యాతి గల్ల 

ఆది యటులుంతము. ఇంక నొకటి మజదితి. ఈనా వారసిన వా౭త 
గూడ తిరుపతి వేంకటీయ మనియే ముందు సంవుటములలో( |బకటిత 

మగును. అది విమర్శకునకు సమయము ననుసరింపనిచో నెట్లు సమన్వ 

యించునో ? ““శాంతం పాపమ్” 

యుంకోఅపమవాద 

వక ఆఅపవాదనిగూర్చి పౌిఢభారతిలో వారెసివున్నాను. మతో 

ఆపవాదనుగూర్చి కృష్ణ కే పంపియున్నాను. యింతట్లో భారతిలో వకాయన 
యింకో అపవాదను ఆరోపించాడు. యాఆఅపవాదకున్నూూ, ఇదివజలో 

మొల్లకు సంబంధించిన ఆపవాదకున్నూ, ఆరోపించినవారిక్ స్వార్లపరత్వం 
య యా 

యెక్కువగా వున్నట్టు తోస్తుంది. గతం దానికి వాిసేవున్నాను. దీనికి 
క్కడ వా9సాను. 

వకాయన మానాటకాన్ని ఆకేపిస్తూ యేవో కొన్ని మూటాలు (వాస్తూ 

అందులో ప9సకానుపంస కంగా, వెం. శా. గారు “' వెక్కిరింపంటోయి 

బోల్తాపడ్డా” దస్ (వాశారు. ఆ్మవా6త చూచి చేను జవాబు[వ్రానూ. యూ 

లోకో క్రివాడడానికి లేశమున్నూ అవకాశంలేదు. యిది “కుర్వీత బుధసో 

మయో? ” అన్న రీతిగా వుందంటూ వాసి విమర్శకు(డుగారి స్టితి చాలా 

“టోయర్”” క్లాసులో వుంది అనే అర్జ్హమిచ్చేమాటలు [్రాసివున్నాను. అది 

చూచుకునేటప్పటికి ఆయనకూడా తానుచేసిన ప్రమాదం గోచరించి._ 
తక్కినవాతంతా వకవంతున్నూ పనిలేనిపాటగా వయోమాకత్రం చేత 
నేనో సపెదవాంలండెన వం. శో. ని వెక్కి. రింపళటోయి బోలాపడాడనడం 

యం యా వాల రక్తి 

వకవంతుగా పవుండడంచేత, దీన్ని మనం సమర్థించడం యొట్లాగా అని 

ఆయనకు ఆందోళన కలిగింది" పాపం 1 దానిమీ6€ద వక పెద్దయెత్తు యొత్తే 
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రాయన, మొట్టమొదట “టోల్తాపడ్డారన్నది వెం. శా.ని మాత్రమే. 
ఆతప్పును సవరించుకోవడానకి యిస్ప్వుడె త్తిన యెత్తులో స్వర్గతులడెన 

తి. శా. గారినికూడ కలిపారు. మొదట వెం. శా. గారిని మాత)మే అలా 

అనడమేమి ? యిప్పుడీలా అనడమేమి ? అనేశంక వారికితోంచివండదను 
కుంటాను. లేదా ? తి. వెం. కవులకు. గల అభేదాన్ని వెం. శా. గా 

రీమథ్య పికటించిన వ్యాసంలో చదివినతర్వాత వానే వారంత కనక, 

ఆరీతిచే సమర్థించుకుందామనే అనుకున్నారో £ దానికేమి ? పాొజ్ఞలోకం 

కొఅకు ఆయీ అపవాదస్వరూపాన్ని తెలపడం ఆవశ్యక మవడంచేత, 

ఆయన వాిసిన యితరసందేహాల జాపితాను స్పృశింపక, యిది మహాకవి 
పింగళి సూరన్న గారికి సంబంధించినదవడంచేత, వోపిక లేకపోయినా 

కొన్నిమాటలు వాగియడం తప్పక వాిిస్తూ వున్నాను. 

“౭ చెం, కవులు పం9భావతిప౦ం మ్యమ్ను నాటకంటో పింగళి సూర 

న్నగారిని వెక్కి_రింపంబటోయినావి అని నిన్న నేడు భారతిలో మొదటి 
దాన్ని సమర్దించుకోవడానికి లిఖించాదు. ఆయితే మొట్ట మొదట యేలా 

వా9శారు-. ఆవాంతలో వున్న లోశేమిటి- యిప్పుడీలావాగయడం యెం 
దుకు అవసరమయింది అని చదువరులకు శంక కలుగకమానదుు కా6 

బట్టి పూర్వాపర సందర్భంగా వాటివాటిని వుదాహరిసాను. “అని చెప్పు 

టచే నీపాతంతో వేంకటళాన్తిగారు పితిఫలింపంజూచినారని చెప్పవల 

యును. కా(బట్టై శుచిముఖిపా త ౨ అసందర్భస్థితిలో నున్నదని చెప్పవలసి 

వచ్చినది. వెక్కి_రింపంబోయి జోల్తాపడినట్లు పృతిఫలింప(ంబోయి  పాత్య 

క్షవిరోధమును పరిశీలింపలేదు” అని విమర్శకుండుగారు మొదట వాసి 
వున్నారు. దానిని నేను చూచి వాిిసినమాటలుకూడా వపుడాహరిస్తాను.__ 

“పితిఫలింప(బోయిన దెవరు 2 వంకటశాశ్రిగారు. (పత్యకవిరో 

ధమును పరిశీలింపని దెవరు ? ఆయనయే కదా ? వేంకటశాప్రిగారు చేసిన 

యపరాధము శుచిముఫీపాతంలో పితిఫలింప6 బోవుటయేకదా ? అగుచో 

నది వెక్కి రింపంబోవుటవంటిదే యగునా ? కానిచో ఆలోకోక్రిని వాడుట 
కర్ణము లేమి స్పష్టమేకడా ? అగుచో యీ విమర్శకునకు చక్క_ంగా 
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నాలుగు వాక్యములు వాగియుటకూడ నేర్చికో(దగిన యవస్టయేకదా ? 

ఆగుచో నెక్క_డనో ఉపాధ్యాయులుగా నెటులుండిరని శంకరావచ్చును 

యిత్యాది వాక్యములతో ఆ లోకే _క్తిని వాడడం బాగుందికాదని 

ఆయనకు తెల్పివున్నాను దానిమీంద దాన్నేలాగో సమర్ధించడానిక్కా_6 

టోలు వక యెత్తు యె_త్తేరు. దాన్ని చూపుతాను. 

“వెక్కి_రింపంటోయి టోల్తావడినట్టు” అను వాక్యమునకు నాయభి 
పాగియమిదడి. తాను (బతిఫలింవందల(చుకొనుటబచే తింగళ్ సూరనార్యు(డు 

శుచిముఖిపాత9ను గవయితింగాను, విదుషిగాను, మాతిమే చూపియు 

న్నాడు. అఎంతమాత౨మున.6 బికృతమునకు( గల్లు పంయోజనముకం "బె 

ధారణాసంపత్తితోం గూడి కొనినదని చెప్పుటచేం బయోజన మెక్కువగా 

నుండు ననితల6చి, సిం. సూ. కంబు దమ 'కెక్క్క_వశ క్రి కలదని చూపు 

టకేకదా వీ రారీతిగా వా్రొసియున్నారు. దీనివలన పిం. సూ. కవియు 
బండిచు(6లడును మాత) మెకాని శితనవధానాదికమును జేయ6గలవా(డుకా(డు. 

మేమో ?-- కవులము, పండితులము, శతవధానాదికమును జేయ6గలవా 

రము నని లోకులకు చదెలియబజచుటకే కదా ఆవిషయమునుగూడ. దజ 

చుగా వాగియుట. కాంగా, ఇది పిం. సూరన్న ను “వెక్కి_రించుటకాదా 2? 

ఇట్టి యభిపాగియముతో వాాసిన నావాక్య మేల పికృతమునకు సమన్వ 
యింపకుండును ? నాయూహ తెలియక శ్రీ కాస్తుంలవారు........ = అని 

తాము మొదటచేసిన అవ్య క్తవుసంగాన్నిి సమర్తించారు విమర్శకులు. 

ముది "అధిర్హాలాడ దిద్దుకోవడం” వంటిది కాకపోయింది “మెగా వక 

కప్పుచేసి దాని సమర్హనంకోసం అంతకం కే కూడా పెద్దతప్పుచేసినట్లవు 
కూవుంది. ఆయన తప్పులతో మన కవసరమేమిటి-- అని వుసేకిద్దా 
మంకే : లోకోత్తర కవీశ్వారు.డై న పూర్వవముహోకవిని తి. వెం. కవులు 

వెక్కి_రించారంటూ వక తఆప్పుడుమాట దీనిలో కనబడుతూవుండి. మొదట 
వెం. శా. గారిని గూర్చి ఆ తప్పుడు సామెతను తొరతమ్యుజ్షానవై ధుర్యం 

నేత “కుర్వీత బుధ సోమయోః” అన్నట్లుగా వాడి, ఆ విషయం వెం. శా. 

తెల్పితే తెలుసుకొని దాన్నే సమరించుకోవడానికి. యీయన పడే బాధను 
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చూస్తే యెవరికేనా చాలా విచారం కలుగుకుంది కాని. మై6గా యిప్పుడు 

తొక్కే. తప్పుడుతోవకు, అనగా “అబ్బాయో £ కొబ్బరిచెప్టైందు 

'కెక్కవంకే, దూడ గడ్రికి* అనేవాని మాదిరికి దిగి, పింగళి సూరన్న 

గారిని “వెక్కిరించారు కనుక తి. వెం. కవుబు-- వారిని నేను వెక్కా 

రించడానికి దిగేను కాని లేకపోతే నాకు వీరితో లేశమున్నూ పనిలేదని 

వాదించడం చూస్తే కోపంకూడా వచ్చితీరుతుంవనుకుంటాను. యీ వెక్కి 

రింపును యీ విమర్శకు(డుగారు తి. వెం. కవుల తాలూకు యే మాటల 

వల్ల గంహించారో ఆ మాటలుకూడా వుడాహారించడం పిస్తుతం కాక 

హోదు. కావున వుదాహరిసాను, 

ఉచ 

సంగీతసాహిత్యంబులు నేర్చితి. వ్యాకరణంబు6 జదివితి. లక 

లక్షణ చాకచక్యంబునం దద్వితీయ ననిపించుకొంటి....ఆశుకవిత్వమల్లు 

టభ్యసించితి.... కొన్నికావ్యంబులు నాటకములు వాిసితి....సరస్వతియే 

కాలసరసన్యతి యను బిరువొనంగి యాగండపెండేరంబు కాలికిం దొడిగె.... 

రాజరాజేశ్వరీషోడశీమహావిద్య నభ్యసించితి....శతవధానముచే....కలధౌత 
ఖరుదమాన్యత గంటిన్”.... 

తి. వెం. కవులు శుచిముఖిపాతచే వారి నాటకమున( చెప్పించిన 

మాటలు చిత్తగించండి. యా మాటలలో వాచ్యుంగాంగాని వ్యంగ్యం గాం 

గాని పింగళి సూరన్నగారిని వెక్కి_రించడం యేలా వస్తుందో ఆలోచిం 

చండి. అయితే విమర్శకునకుమాత్ళం యో అంశం తెలియదా అంటారా ? 

అట్లనంగలమా ? మనుష్యమాతు౨నకు తెలిసేవిషయంగదా యిది. పెంగా 

ఆయన పండితు(డాయె. తెలియదనుకోవడం యేలాగ ? తెలునునుపాపం : 

చిక్కు_లో పడివుండడంచేత వూపిరి తిరగక యిదోతోవ తొక్కి_నట్టు 

తోస్తుంది. పోనీ ఆయన ఆత్మసంరక్షణకు పడేపాట్లతో మనకేంపని అంయే 

మనమీద ఆపవాద 'అంటగట్టటం వకటి వచ్చిపడిందిగా 1 మన సంరక్షణ 

కొజకు ఆయన చేసిన తప్పును బయటంబెట్టవలసి వచ్చింది. అందుచే 

"పెద్ద చిక్కు.వుండిన ఆయననుగూర్చి యీ కాస్తా వాసి లోకులకు సత్యం 
తెలిపినందుకు ఆయన్ని క్షమాపణ వేడకతప్పదు. 
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ఆయనకేవో చాల సందేహాలు మానాటకంలో వున్నట్లు వాం కాలా 

యన. వుండవచ్చు. అవి తీర్చడానికి నాకు వోపికలేదు. ఆక్క_డకీ కొంత 
నోపిక తెచ్చుకొని మూడు వ్యాసాలు కాంటోలును విస్తరించే (వాసి తెలిపి 
క్ సక అవెవిన్నీ తన సందేహాన్ని పోంగొట్ల నే ఆయన వా%స్తూ 
వున్నారు. ఆయన శంకల మాదిరి యెట్లిదో యింతవజకు నేను వ్రాసిన 
సమాధానాలవల్ల లోకులు తెలిసికొనివుంటారు. మళ్ళా మొదలెట్టిన శంకల 

వై ఖరి చూపుతాను. మచ్చుకు మాతం వకటి రెండు, యెక్కడో మానాట 

కంలో “నలుగురు” అనడానికి “ముగ్గురు” అని పడిందనుకోండి. దాన్ని 

కుద్దపత 9౦లో సూచించాము. అంతేకాక వేతాక ముదిణంలో సవరిం 

చాము. ఆదిచూడక ఆయన వెక్కిరించారు. సమాధానంలో వేతౌక ముద 

ణం చూడవలసిందన్నాను. చూచారుకాని యింకా వకచోట "మూగురు 
ఆనె వుందంట. అదుగో విజయానికాధారం దొరికిందనుకున్నారు. దీనిశే 
ముదంణ౦ చూచుకోవాలో చెప్ప్పుమంటారు. చిన్నతనమయితే చిన్నతనంగా 
వుండాలికాని యీ విమర్శనా లెందుకో గదా: శుద్దపతిికలో చూడక 
వెక్కి_రించడమా ? వేతొక ముదిణంలో వున్న సవరణ గమనించక 
వెక్కి_రించడమా ? ఆందులో యింకావకటి మిగిలించంటూ మళ్ళా అడగ 

డమా ? వకచోట సవరణకనపడ్డప్పుడు సజాతీయ విషయమైనప్పుడు మళ్ళా 
తెలప కడ మెందుకో గదా “ముద్దముద్దకీ మిస్యిల్లా'” కావాలి కాబోలు! 

యింకొకశంక. యెక్కడో వ్యాకరణశాస్త్రమర్యాద మాటలు 
'పడ్రాయి మా నాటకంలో. వాట్ల నుగూర్చ్చి కొంత సం దిహించారు విమర్శ 

కులు. యేమనుకోను ? మురారి మహాకవి తన నాటకంలో (1) “'జనికర్తు;ః 
పకకృతితా”' (2) “కథ మపత్యపిత్యయా న్నిళ్చినోమి”” (క్ర) “కాహ్మ 

కాదేశో2.పిస్టాని వద్చావేన” (4) పు్రకృష్టక_ర్త 9భిపాంయకి) యాఫలవ 
త $”ి యిత్యాదాలు చోలెడు = ఆయినా 'యీోయనకు ఆయిోోా 

వుదాహరణాలు, కవులపోకడలూ, చూపడంకన్న, నీవు మాపు స్తకాన్ని 
గౌరవించవద్దు. నీవద్దవున్న పుస్తకాన్ని చింపి పారవేయవలసి_ది. సామ్ము 
చుట్టి కొనుక్కొని వన్నయడల ఆన నష్టం మామీద కడితే యిచ్చుకొొంటూము, 



(6) యంకేోఅఆచ వాద Gol 

ఆని వారించడం వుత్తమం ఆనితో౭చింది. యూఅంత. పాణెగ్భహీతా 

క రికలో యిదివజకే మూచించి యున్నాముగదా ? 

యాూాూయనకు “గంధర్వులోకం” లొనుంచి లేఖలు పస్తూపున్నట్టు 

వా౨శారు. దాని నంబరు ౧౪ అని అంకనుకూడా తెల్పివన్నారు. నాకున్నూూ 

ఆలేఖ వచ్చింది. నాకువచ్చినదాని నంబరు ౧౨ ఆని మసనపి చేస్తూవు 

న్నాను. దానితత్త్వం పూర్తిగా కనిపెట్టాను. దానితో విమర్శకు(డుగారికి 

వున్న బాంధవ్యం పూర్తిగా తెలుసుకున్నాను. “యుప్కద్లోత9ం వర్ష 
తామ్” అని ఆకశిర్వదిస్తూవున్నాను. అదివిమర్శకుండుగారు విచురించడా 

నికి సంశయించినా కాలాంతరమందు నేను పిచురింపడానికి సంసిద్దంగా 

వున్నాను. దానితో మీయోగ్యత బాగా లోకులు తెలుసుకుంటారు. పస్తు 

తం మీరు తి. వెం- కవులు పింగళివాదిని వెక్కిరించారని వేసిన అపవా 

దాన్ని మాత్ళమే స్థిరీకరించుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించండి. 
మాకవిత్వం sar ఖం! దానివల్ల లోకం కోవగించదు మామీ (ద. 

పింగళి వారిని వెక్కి_రించామంమే లోకం మండిపడి, వెనక ““పూర్ణకవుల 

అపరాధాలుి వా౨సినవాళ్ళకు జరిగించిన సత్కారాన్ని జరిగిస్తుంది. 

కాంబల్టి యూావ్యాస సం వాియకతప్పిందికాదు. యిప్పుడే.వా వెక్కెరింపు విష 

యం 'తప్పనితోన్తే క్షమాపణను పతిరికమూలంగా పికటించుకోవడం 

మంచిది. సమర్చించేయెడల నేనే ఎ క్షమాపణను ప్రచురిసాను. యింతే నామనవి. 

“గంధర్వ్యలోకం” తోనుంచివచ్చిన పద్యాల పా్యా కట్టు అక్కడ 

పోస్టాఫీసు లేకపోవడంచేత కాంటోలు పిఠాపురం పోస్టుద్వారా నాకు 

““బట్టువాడా” అయింది. పోస్టుముదం యీ అంశాన్ని తెలిపింది. మీ కె 

మో స్తునుంచి వచ్చిందో తెలుపంగోరతాను. “ఫోర్డర్” వాతలు వాసే 

మితుంలున్నారని కరు: మ వ్యాసంతో యుకొంచె మో తెల్పకపోతే బన 

మీకు ఆంట6గట్టడం తటస్టించకపోయె దె. మీరే వాొసికొనివున్నారు గనుక 

నాకిప్పుడు సుళువిచ్చింది. '“అట్ట్ తిట్లు నేనిదివణకు చాలా తినివున్నాను. 

మ రా కుటిలో చేరివున్నట్లు బాగా తెలిసింది. మీమ ఆలోచనాపరుతే 

అయి తే ఆలేఖనుగూర్చి మీవ్యాసంలో యొత్తుకోగూడచు. అయితే మీకు 
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ఆమాత్రం ఆతలతోచనేవుంకటే పింగళివారిని తి. వెం కవులు వెక్క్_రించా 

ని డాబుడాబడం యొందుకువస్తుంది. ? అంతా అనాలోచనే, యిదీ వక 

అవాంతరానాళోచన. అన(గా నాటకంలో ఆంతర్నాటకంవంటి దన్నమాట. 

దానివిషయం ముందుచూచుకుందాం. ముందు తి. వెం., పిం. నూ. గారిని 

వెక్కి_రించారన్న క్ వాక్యాన్ని సమర్థించుకోండి. త్వరపడండి. సభకు 

తమ్మంకేకూడా యెట్లో వస్తాను. 

6 కంతవ్యు(6డుగారు” 

కఏఫమంగా “"“విమర్శకబుధు(డు”" గారు ""కంతవ్వుండు”” గారు 

కిందికి వచ్చినందుకు కొంత సంతోషించ వలసివుందిగాని యింకా ఆమాట 

వాగియడంలో కొంత వెనకా ముందూ తొక్క ళ్ళాడుతూవుందిగాని కలం 

చురుగ్గా నడిచినట్లు మాతం వా ఘట్టంలో మాటలు వక్కాణించడంటేదు. 

యింకా పింగళి సూరన్న గారిని తిరుపతి వేంకటకవులు (ప్రభావతీపదయ్యుమ్ను 

నాటకంలో వెక్కి_రించా రన్నమాట సమర్ద్ససీయం అవుతుందనే ఆళ 

“కంతవ్వ్యు(డు” గారికి వందే ఆనుకుందావమా ? శివశివా : సాహిత్యశిరో 

మణీ వార నె ఆమాత్రం జ్ఞా నంకూడా వుండకుండా వుంటుందా 7 తి. వెం, 

కవులు శుచిముఖి వాత జ్యూరా పికటించిన పృజ్జ్ఞల వల్ల “బుయంయడుి?” 

గారు ఇటీవల “ోకొబ్బరిచెట్టూ_.దూడగడ్డి” సామెతగా అపలపించిన 
వాింత సమర్షింప(ంబడ దని పూర్తిగా తెలుసు కున్నారు. దానిమీందే యీ 
“కంతవ్య” పదం బయటికి వచ్చింది. యిప్పుడున్న ఆపే కేమిటంెకే ? 

డేనిలోనో వకదానిలో నెగ్గకపోతామా? యేమాతుం నెగ్గినా ఆత్యాపక్షీయులు 

కొంతకాకపోతే కొంతేనా సంతోషిసారుగదా ఆని వుంది పాపం ! ఆయితే 

యీ “పిచ్చిసోమయా జూలిని” యూ ““క్షంతవ్యుడు” గారు బాగా యెజు. 

గరు. ముసలా(డుగదా అను కున్నారు. సభలో పిం. సూ. గారిని తి.వేం. 

కవులు వెక్కి రించడాన్నిి సమర్థిందడం కృష్ణలో సూచ్చించాబప్పట్కి కొంత 

మట్టుకు పశ్చాతాపం కలిగింది. మళ్ళా కొన్నిశంకలు పుట్టుకు వ చ్చాయి. 
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పుట్టుకురాక అంతకో శాంతిసాయా ? “ మనోరథాః.” ఆశంకలరో, 

లు నాటకాలలో వాడవచ్చునా ol అన్నదానికి అఘువుగా 

సమాధానం కృష్ణరో యివ్వంబఐడదే. అది అంతతో నివ ర్లించివుంటుం 
దనుకుంటాను, ని ర్తి స్తేమాత్రం పిడివాదం తప్పుతుందా? తప్పదు. యక 

గా తింప(జయడం యొట్టాగ? అంటూ వక పెద్ద శంక. 

ఆ శంకకి మళ్ళా బాధ కలుగుతుందేమోనని, “ఆంజనేయులు, గరుత్మం 

తుండు” అంటూ యిద్దజ్ని వుచ్చరించి వీరికి తప్ప యితరులకు ఆఅట్రిఅవ 

కాశం లేదనడం వకటి. యూ వినాయిం పెక్క_డ వుందో కడా ।! వాపం 

కొంచెం యదటిదెబ్బ కాసుకునే వపాయం వుంది. కాని హృదయం 

మాతం మంచిన్చితిలో లేదు. వుంచే“ శకటాలు రాజమార్గం ల 

పగవ ర్తించి సందేహనివృ త్తి చేనుకోవచ్చునుగదా : ఆఅసందర్నంగా _- 

“వెక్కిరింప(6టోయిి” అంటూ తారత మ్యజ్ఞానపిరహాతంగా వుపక్ళమిం 

చడం యందుకు వస్తుంది ? యీ వుష్మకమణానికి పూర్వగాథ చాలావుంది. 

ఆ పొత్తము చిరకాలమునా(డే ఆచ్చయి వుంది. పనిపడ్డప్పుడు దానిపేరు 

తెలుపుతాను. యిటీవలి శంకలలో వకశంకని వుపపాదించాను గడా. యింకొ 

కటి కృష్ణునికి ప౦ద్యుమ్ను సాంబులు కొమాళ్ళు కాంబట్టి వారిన్ర ణీ కొడుకు 

లున్నూ మనమ లవడం బాగుంది కానీ, గదు(డు సోదరుండుగదా ! ఆతని 

కొడుకు మనుమండేలా అవృతా. డంటూ వకశంక. మొట్టమొదట మాతో 

పొటుగా తానున్నూ గదుళి పిద్యుమ్నాదులతోపాటుగా జమకట్టుకొని 

యిప్వుడిప్పుడు తప్పు దిద్దుకొన్నట్లు ఆఅభినయించడంకూడా జరిగింది. 

మేము మొదటినుండిస్నీ వీరు మూంగురున్నూ సోదరులే అన్న అభిపా? 
యాన్నె కనవజిచివన్నాము. జంకుతూ జంకుతూ “క్షంతవ్వ్యుండు”” గారు 

శంకించడం ఆరంభించారు. మే మెందుకు సోదరుణ్ణి పుతు(డని మార్చి 

(వాశామో సభాముఖాన్ని వుపన్యసించి మెప్పిసాము. దానికోనమేనా సభకు 

దయచేస్తారేమో అని మనవిచేనుకుంటూ వున్నాను. యివి పిధానళంకలు. 

ఆపిధానాలింకా కొన్నివున్నాయి. హృదయం చక్కగావుంపే యెపిశ్న 

“అడిగినా అడగవచు*. తెలనుకోనునూూ వచు. అదిమంచిసితిలో లేన 
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ప్పుడు “హార్లువీకు” గా వండడంచేత ఆపురుదు(డు యేంచేసినా అవ వ్యక్తం 

గానే తంతు వాడు యీోలోకం కాదని” గంధర్వతోకం )” దాకా 

వెళ్ళి నప్పటికిన్నీ అదిన్నీ తుట్టతుదకు తలవంపునే సంఘటిస్తుం డని 
నావిజ్ఞ ప్తి. వృథాగా పతికల గౌరవం చెడంగొట్టడానిక్( గాని యీాపనికి 

మాలిన శంకలు యెందుకున్నూ పనికిరావు. కనక కాకినాడలో "విమర్శ 

కణ సిరాతో విరుదులతోే పంకాశిస్తూవున్న పెద్దలు వున్నారు. వా రేమం 

కారో ఈశంకలకు ? వక పర్యాయం కనుక్క్కుం కే బాగుంటుం దని 

నే నిందు మూలంగా విన్నవిస్తూఉన్నాను. యొందుచేతంకే నాకు (ప్రస్తుతం. 

ఇంతకన్నా సీరనస్టితిలోనే ఆయినా గురపుగారిళంకలు షిధానంగా ఉత్త 

రింపవలసిన పని అవశ్యమయిందిగా యేర్పడింది. ఆపెద్దపనిలో ఈ 

“పిల్లసమేరీ” నిమిత్తం కాలం కర్చు పెట్టి పతికలకు పనికల్పించడం 
కం పసు తోంచడంలేయ. ఆఅదీగోళ్ళనితీరపనే. ఇదిన్నీ అట్టిదే. అయినా 

వారు గురువు లవడంచేక కొంతగొరవం వారికి సంబంధించినదానికి 
యివ్వడం యుక్తం. దీనికో! “పతి చిగిలింత మొక్కా చింతమొక్కతో” 

అంటూ వెనక వొకాయన సామెత వకటి వాడివున్నాండు. కాంబట్టి సతర్ 

తేల్చేన్తే తీరిపోతుందని తోచింది. పతిరికవారినికూడా ఈవాదం షి 
తీర్చుకో వలసింది గా సల హో యివ్యవలసిం దని కోరుతాను. బేకపోతే 

మూల కూర్చుని గిలకడంగనక వాదిపంతివాదులిద్దలూ యేదో గిలుకుతూనే 
వుంటారు. యంతచక్కనిస సమాధానం వా౨సినప్పటికీ ఆది యింకా నచ్చలే 

శే యేదో దాన్ని గూర్చి అపలపిస్తూనేవుంటారు. వెనకాల తండి గారో, 

లేక ““గంధర్వలోకి” స్థజ్ఞాతివర్గమో “మావా(డిపరిళ్నలకు జవాబులురా 
నేలే”దని హంగుచేస్తూ నేవుంటారు. అందుచేత ఆర్థాంగీకారంగా “క్షంతవ్య” 

పదంతో వాసిన విషయాన్ని గూర్చి యేమి, యిటీవల యివేనా నెగ్గక 
పోతాయా ఆనుకున్న విషయాలకేమి వకమాటు సభకే పనిచెపితే వీలుగా 
వుంటుం దనుకుంటాను. యా అంశం యింతగా కాకపోయినా కొంత 

యింకో అవవాద *? అన్న వ్యాసంలో కృష్ణ పతిషకా ద్వారా 

తెల్పడమయింది. యిప్పుడు మజీస్పష్టంగా 'తెల్చుతూవున్నాను. వకసం 

ఉక 

సూక్య్కంగా 
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గతి మజిచాను. ఆసభలోకి ““గంధర్వ లో కం” చుట్టంగా రినికూడా తీసుకు 

రావలసిం దని మనవి. ఆయన పిఠాపురంతోనే వుంటా రనుకుంటాను* 

ఆయన “బహిరంగలేఖి” కూడా సభాముఖాన్ని వినికిచేస్తాను. మీవద్దకు 

వచ్చిందంటూ తాము ోధారతిలో” యిదివజలో వ్యక్తీకరించిన “బహి 
రంగలేఖ”ని కూడా తీనుకువ స్తే దాన్నీ డిన్నీ నరిచూచి సభాధిపతులు 

మీకు యేలాటి బంధుసముదుిలు పరిన్తుతవిషయంలో సహోయులుగా 

నున్నారో ఆవిషయంకూడా పనిలోనని కేల్చివేసారు. దానితో సర్వం 

సంపన్నం, సుసంపన్నంి”గానమ_స్తమూ చక్కపడడం అవుతుంది. యింతే 

నామనవి. అందునిమి త్తం త్వరపడండి. వచ్చేవోపికవుంకే ఆసభకు నేనే 

వస్తాను. లేదా? నాతరఫున మీఅన్న చి. సూర్యనారాయణశాశ్రి రాంగలడు. 

లేదా! మజీవక రెవరేనా వస్తారు. దాని కేమి ? “నందో రాజా భవి 

ష్యతి”? యింతే ముమ్మాటికిస్నీ నామనవి. 

పాండవాశ్వ్య మెధము 

విమర్శ్భనఖండనము 

నుమారు 5, 6 మాసములనా(డు (అ శ కాశ్భట కృషరాయ 
1 రం కత 

శాత్రిగారు మా వాండవాశ్వ్య మెథమును బ్విస్తుత నూతన విమర్శనవు 

ఫక్కి_ ననుసరించి విమర్శించిరి. కొన్నిచోట్ల భవభూతికన్న (గంధక _ర్లలు 

మిన్నలని కొండనెక్కించిరి కొన్నిచోట్ల దిగంద్రోసిరి. విమర్శింపందగిన 

సామగి? పూర్తిగా గలిగియున్నవారని మాక. దో£చియును నెక్కు_డుగ 

సాహాసించి వాంసిన యంశములు పెక్కు లున్నట్లు పొడకట్టుటచే. గం 

చెము (వాసి కనుగొందమని యప్పటినుండియు ననుకొనుచుంట్ని గాని 

యప్పటికి. జాలంబూర్వమునుండియు( బాంణాపాయకరమగు. దీర్హవ్యా 

ధిలో నలుగుచున్న నే నింతదనుక నేమియు వాాయనేలేకపోతిని. శాస్త్రుల 
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వారు “శ్రీకారము, కృత్యాదిని లేదని కొలదిగ శంకించి విడిచిరి అ. 

లేకుండుట ఆంధా౨చార విరుద్దమ (ట. ఆంధ? కవులు పిజంధములయ( 

దట్టు' తఅచుగం బ9వర్హించినమాట సత్యమే. నాటకములు వారిలో బా“ 

జులు మా కాలమునకు. రాం క్యాయలమున రచించినవారే లేరు. ఉన్నను 
బాన్ క్న 

ప విద్వ త్తకును గడుం దవ్వు, అట్రిచో చు మనుకరింవనలసపిన 

వారెవ్వరు ? కాళిదాసాది గీర్వాణభాషాకవులుగదా ? వారీ నియమమును 

బాటింపలేదు. కావున మేమును బాటింవలేదు ఇవిగాక, “క. శ్రీకారముక్ళ 
త్యాదిని” అను నాంధిపడ్యమునకు( గూడ మాతృక “న్లో, దేవతా వాచకా 

శృళ్లూ౭ ఆనునదియేకాని వేతొండుకాదు. ఐనను ఆం|(ధథులు అట్టి శబ్దము 

అలో నొకటియగు (శ్రీకారమును దజచుగా వాడిరి. మేమో ? “భారతః 

పంచమో వేదః” అనుటచే వేదవాచకమగుదానిని వాడితిమి. (శ్రీకారమే 
యుండి తీరవలయునను నియమము లేనియపుడు వృథాగా వా96తపని 

కల్పించుట శోచనీయము. మజియు, పాండు తినూభవు_లందు దుఃఖ 

పున్ భారము అనుచో. బిమాదవశమున స_ప్తమ్యంతముగా(బదచ్చేదము 

హాస వృధాగంబని కల్చించిరి. ఆందు._. అనునది, దుఃఖభారమునకు 

విశేషణముగా నన్వయించికొనుమని మనవిచేయుచున్నారము. ఇందుల 

కాధారము ముదణ సంహిదాయమునందిలి స్వేనుగూడ( గావచ్చును గాని 

వీరు చూచిన దేపుస్తకమో, బహుశః, సపాశుపతమైయుండదు. అగుచో 

దిషతీయ ముద)ణమున మేము కొందబఅచే శంకింప(బడి సమాధానమిచ్చి 

యందు. బికటించిన విషయములం గూర్చికూడ వీరు వాయవలసియుం 

డదు. వీరు పిధమ ముద్రణపుం బ9తినిజూచి యుందురు. ఆందట్టి యాధార 

మున్న దో లేదో, అది యిప్పుడు చెప్ప జాలము. లేదే ఆనుకొందము, 

ఆట్ట యాధారము అలెవదికి ౭ “అబరివీ త్పురాణ పండితులకు” గదా 2 

సరు విజ్ఞులు, ఏరి కట్టి వెందులకు ? భాంతి పురుషధర్మముగాన వీ రన్య 

ధాగా౭€ బదచ్చేదము చెసికొనిరని యూహింపవలసియున్నది. మజియు, 

“తోడ నేనాొ ఇది యెట్లు సిద్దము ? ఆని యడిగిరి. ఇట్లు సిద్దమని 
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దాది జ Za = 

అ మందున" పదునగాలు కో 
fy 

(కుమార ధూర్హట్సి 

టుచే నా? మజియున్ ఘనంబుగ ధనంబు 

ఈ యిందుమతీ పరిణయ సీియోగమునకేమి గతియనియు మధ్య 

(ద్రుత మెట్లు చేరినదనియు మరల నడుగుదురేమో ? అడుగరు, శాస్త్రుల 

వాదు మాత9ము, “తెలు (గునకున్న వ్యాక రణదీపము చిన్నది?” “విలువగల 

కవుల అక్ష్య | మ్కుల తామీ భార మెల్ల మోయలగవలయుజూ”” అను నం 

శమము నెజణు6ంగనివారా 2 కాదు. మారు బయోగములతో నవసరమే లేదని 

వాయ "మొదలిడుదురందురా ? మొదలిడనిండు, అంతభాగ్యము పట్టు నప్పు 

డాలోచింతముగాక. మటియు, “నుగ్గు_పిండి, అనియర్గము. మదమని 

యర్లములేదు” అని యాకేపించిరి. ఇది యేమికర్మము, మేమును మదమని 
యర్థము చెప్పమే, పిండియనియే చెప్పుదుమే. అగుచో సమన్వయమెట్లని 

శంకింతురోటు ? ఇట్లు, కన్, అనుదానికి లోపము, నుగ్గుగన్, అని తేలి 

నది--పిండియగునట్లు గా, అణంచి, అని సమన్వయము లోపమునకు వ్యా 

కరణ మడుగుదురా ? సపాళు పతాశ్వమేథధమున డీనింజూపియే యున్నా 
దము. (త్రిలింగ లక్షణ శేషము తిలకింపవలెను. మజశియు, ““పిండంబుల పె 

భారకునుండున్ ”” ఇయ్యడ నశ్లీల మంట ? చచ్చుచున్న దుర్యోవనునకు 

వీరు పిండంబులు పెట్టించు చోటంగూడ యాజ్ఞికుని నోటల గూడ నీమాట 

రాస్యరని తలంపవలసియున్నది. అట్లుకాదు. ఇది నాటకముగాన నట్టి 

పిస్తావన మేభాగమునందును లవమునునుండరాదని విమర్శకుల యాశయ 

మనుకొందమా 2? అట్టి యభిపాగియమును విమర్శకులు పికటింపవలెను 

గాని పికటించుచే నుడాహరణములకే కలవా ? ఈవిషయమున వీరు, 
“యా భ వ త$*ి' అని యుదాహరించిరి. అట(దగులు దోసమునకును 

నిట వీరనుకొన్న దోసమునకును జాల వ్యత్యాసముకలదు. అది కవి వేతొక 

తాత్సర్యముతో( బయో గించిన వెతాకటిగా€ బరిణమించుటచే, “అయ్య 

వారిని చేయంగోత్తియెనొ వడువునం దటస్టించిన దోషము. ఇదియోకవి 

మశియొక యుద్రేశముతోం బ9యోగింపలేదు. కోతింజేయుటకే సమక బట్టి 

నాయడు. అఆదిరేమైనది. తప్పేమి, యధార్థకథన _ తాత్సర్యముతో( 
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బియు_క్తములై న శబ్దములయెడ నట్టిదోషముండదు కావుననే, “శిళ్నోద. 
పరాయణాః” ోశిక్నోదర పరాయణత్యమునకుం బారమెబు(గక తిరుగు” 

(పాండురంగ్భ ఇత్యాదులు నమాహాతములని యెఖుంగందగు_మణియు ని, 

దుంగూర్చి మా శ్ళంఖలా తృ౭కీకరణయు 42వ పుట మొదలు రశీవ పుళి 

వరకును, శలభాలభనము 2 మొదలు 6 వ వుటవరకును జూడందగు. 

శాస్తు)లవారేపొ_త్తమును విమర్శింప6ంబూనిరో దానికి సంబంధించిన పాళ్రు 

పతమునే చూడరై రి. పాండవవిజయమును జూడలేదని వారే వాిిసియు 

న్నారు. అది చూచినచో బుతువిషయము వారికి గోచరించియేయుండును. 

వీ రసహాయళూరులగుటచే సాహసైక శరణ్యముగా వాాయుట కలవడిన 
ట్లూహింపనయ్యెడిని. అగుగాక. (_ప్రస్తుతవిషయమున వీరు కావ్యానుశాసన 
మొకపరి చూచుట యుక్తము. మజియు, “చంపీచంపని ప్రయోగము 

సాధ్యమా ? గ్ వ్యాకరణము ?” అని యడిగిరి. ఇదియు బాళువతమున 

ను_త్తరింపంబడినదియె. ఇటీవల దిద్ది తగులంబెట్టిన భారతముగాక (ప్రపి 

థమ ముదంణమునందలి భారతము శాంతి, ౨ ఆశ్వాసమునందలి “క. 

నమ్మమి మృత్యువు ....నమ్మీ నమ్మక” ఆను పంయోగముచూచికొన. 

దగు. ఇటీవల దిడుంబాటువలన మూలాభి(పాయము చెడుచున్నది. ఈయం 

శమము నే6టికి. జిరకాలముకి9ందట బందరునుండి వెలువడుచుండిన “ఆంధ 

భారతి అను పతింకలో మాచే బ9కటింపంబడిన వ్యాసమునందు____ 

డు దిద్దకుండయ్య భారతము" ఇత్యాది పద్యములవలనం దెలియ6గలదు, 

మతియు సీ__ ““నమ్మీ నమ్మకి” అనుదానికి మా “చంపీ చంపని” ఆను 

దావికే సంబంధముగలదు గాని విమర్శకు లీ సందర్భమున నుదాహారించిన 

“ తఊతోనగువాని కేవిధమైన సంబంధమును లేదని యెజు. 

గందగు. దీర్హమాత) సామ్యమేని లేదా? యందురేని అగుచో నిదిమా 
[త మే కాదు. “విశ్వామితాిదులు” బోలెడు కలవని యెజుంగునది. 

“అన్నా దమ్ములు” 

ఇక వ్యాకరణ మో, టీనింగూర్చి “తోడనేనాొొ అనుచో ను_త్తర 

మున్నది. కనందగు. భారత మహాకవుల పియోగ మున్నను, “చంపీ 
(యోగములు కేవ” ఆని వాయుట సాహనైక శరణ్యము. లేదా? బుడి 

దష ల్ు 
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కూరపాటు. మఆజియు, “ నికృష్ణంపు జంపు(జంపి”” అనుదానిం గూర్చి 

యీ విమర్శకులు, ఆనాతలోచితముగా 6 గెండొక వాసి, చంపు - చావుగా 

దిద్దిన. జక్క_6గనుండు ననిరి, పాపము 1 అమాయికులు. “యనుచితంహం6 

జంపు“ “జమిలి చంపులు” ఇత్యాది భారత ప్రయోగములు శాస్తుంలవారికి 

చావులుగా మార్పందగినవియె కా(బోలును. ఈఘట్టము నందే, “సంపు 

మయ్య ఆనుదానింగూర్చి కొంత వా9సిరి. మరల, ” పంయోగము 

లున్నవి” అనియొప్పికొనిరి. ఒప్పికొనియు, విమర్శింతుము అని గద్జైం 

చిరి. ఈ గర్హన మెందులకో ఇ 

చాలీ చాలని వ్యాకరణము లేవియో కొన్ని యున్నవియే యను 

కొందము. అంతమాతంమున నీ భాషాసము(ద్రము దరియ నందంగల 

మనియే కాంటోలును కాస్త్రులవారి యాశయము. అగుగాక, దాసిని విమ 

రాంచినపు డుత్తర మిత్తుముగాక యని యిపు డుపేకించుచున్నారము, 

మణియు, “*పాజు6టోతులు అనుంగతి” ఈ పియోగము లసాధువుఆ(ట? 

విమర్శకుల భాషాజ్ఞాన మెట్టిదో కాని, 

* చ. పరిణతశ_క్తులై న యలభారతపుంగవు లట్టులుండ ము 

ష్క_రు6 డనిపించుకొన్న కవి సామజ సింహము రామకృష్ణువా 

((గరచనముగూడం జిత్తగించలేదు. పాపము,ఇట్నుపైనేని జిత్తగింతురుగాకృ 

గిషిరచనగూడ (6 జూడు(6డు దువేశఫలమ్ములు చిన్నిచిన్ని వ్యా 

కరణపు( బౌ_త్తముల్ సడ కయ్యము పెంచకు+డయ్య వాగ్వ్యిదుట్. 

రామకృష్థకవి యనగా? “చ. ఒకని కవిత్యమం దెనయునొప్పులు 

దప్పులు నా కవిత్వవుం దొకనికిందప్పు వట్ట బనియుండదు.” 

*"చ. తెలియనివన్ని తప్పులని దిట్రతనాన సభాంతరమ్ములం బలుకగరాకు 

రోరి పలుమాలు” ఆనియును బరితిజ్ఞచేసి నిర్వహించుకొన్నట్టియు, 

య. ““ఉదయంబ_స్త్రమయంబు....సి కెచురరీ 2” అని చెలుగొందినట్టేయు 

మహాకవి. అత(డు తన కబ్బమున ౧ ఆ-మున, ““అయ్యింతి చెక్కు_ల 

తలను తననన నుతనలతాలల కుత ననతాలత మొతత నునన నతననొటు కానన నుకనినననతలనననననలుుననానాకతన ననున నాను న తనస కవనం నందనందన 

ప (సతికి ఆని పాఠాంతరము, 

అఆఅనిదయమన్నుు 
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టోలుం దెలనోకులు"”" అని పంయోగించి యుండెనే ? దానింగూడ శాస్తు9ఠలు 

వారు తృణీకరింతురో ? తృణీకరింపరు. అన్యధా సిద్ది కె కడంగుదురు, చూచె 
దముగాక. వీ రింకను నిట్టియవిచార మూలకములగు నాక్షేపణ లీఘట్టమున 
మణియుం గొన్నిచేసియున్నారు కొన్నిట్ యసారతను దెలిపి తక్కిన వుపె 

క్షింపంబడుచున్నవి. మజియుం“ఇట్లనే, అట్లని యివి తప్పులంటః పాపము 

వీని సాధుత్వమునకై కొంత పాటుపడిరికాని తుదకు గుదురలేదు. వారేమి 

చేయుదురు. అంత తో విసువుపుట్టి ““కావునం జై ప్రయోగ మెట్టును దుష్టమే.”" 

అనియొక రంకెవై చి విరమించిరి. “మ. ........ ఎప్పటటబ్రనయే నుండక'”” 
“ఊఉ. .. -....రాముని మో%ల నాలుకలు రానటులన్' ఆను రామాభ్యు 

దయ పయోగములును, క లలితకరాబ్దరాగ మిటు అన్ (బసరించి 

అను రుక్మిణీపరిణయ పంయోగమును వీరికెట్లు కుదిరెడినోః ఇవి యింతకు 

మున్ను పాళుపతమున నుదాహరింపం బడినవియే. వీనికిగూడ నన్యధాసిద్ది 

యున్నదో : వినవలయు. మతియు “జను(డు” దీనికై యేమో వాసి 
యెక్క_డనో, వియోగమున్నట్లు జ్ఞాపకమనికూడ లిఖించి తుట్టకుదకు 

““అనుకరణముగ నున్నది గావున సాధువే” అని గతికల్పెంచి శమపడిరి* 

ఇంత పరిశరిమ మెందులకో ? “ఆ, వె. జరయు మృతియులేని జనునట్లు” 

అని చిన్నయ్యసూరి పియోగించెనే ? అది సమాస గతమే యందురోటు? 

అనరు. వారనుకొన్న సమాస మిట్టిదికాదు. ఇట్టిదే యని వాదమునకు 

దిగినపుడు సమాధానమీయవచ్చును గదా ? పెటా "'జనుండను ప్రయో 

గము చక్క_(గ నభ్య స్తము కాలేదని (వపత్యాం[ధుడును నెబు గును.” 

ఆని యొక క్రొ త్తమాట వ్రొసియున్నారు. అభ్య _స్టముకాని యంతనే కబ్బ 

ముల వాడ(గూడదేమి ? “ఒగి, ఏడ్వెటి, (పైల్మిడి, నెట్టపంట, తడ్ద్డయు, 

ఎసక మెస6గ” ఈ (గాంధిక సదములన్నియు( |బత్యాం(ధునకును నభ్యస్త 

ములే యగు నోటు? ఇవి 'దెళశ్య్ళాములు. నా వాత తత్సళయమునకు 

సంబంధించినది యందురో ? అను6డు. అగుచో “క. ....సద్యంబ బహ 

హత్యా పద్యము” భారతస్వర్లా ౧. ఆ. “పె పద్యములోని “'సద్యము 

'ప్రణ్యాంధునకును నభ్య_స్త్రమే యగునొకో ? తలయుం దోంకయు లేని 
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జాం అష ౧ కర్ర లా జ్యా ౮ శశ గ దడ ? శాస్తుంలుగారూ ౩ ముఈఆత్ యు (ప్యప్రథ £9 యిట్టి వాగ(తలవలన ఫలమే 

మము” ఈ [ప్రయోగము సాధువా ? యనిరి. అంతతోండాలింపక ““ఇదియే 
యామెడిత మో” అనికూడ వ్రాసిరి. వీరితో నిది యామేడితమని చెప్పిన 
యూరు (డెవ '(తోకదా 2౩ మె ౬గా “గీరాణమునంగాని యాంధమున6గాని 

యిట్టి. (పయో యోగములేదూ ఈ అని _(భువపరచిరి. 

ఈ విమర్శకులకు నాందితోని రనవివయికమ”ఏ చర్చుంబ ట్రెచూడ6 

ఇబుదచ్చెడమెట్లు చేసికోవలయువోకూ డం జక. డెవియదని సుమ? సుని 

చున్నది. అట్టివారి కీ వృథా సాహ సోకు లేటికో ? ఇట్టిపియోగము 
లేదంట ? లేకేపోవంగాక, అదె దుషమెనపుడు కదా ? “వె యూకరణూః 

రం యయా టిం 

పిశాచాః పృయోగమంత్రేణ నివారణీయాః”” అను చొన్సున వాకట్టుకబ్చిం 

చుటకతు ( 1బబయోగపర్యంతానుధావనము చెయవలయును ? శాస్తుు)లవారు 

దానిదుష్టత్వమును నసరూపింవ వలసియున్నది. అప్పుడు దానిశిష్టత్వ 

మునునిరూపింతుము. (ప్రయోగమంట ?  రావమశజ్దమునకుంగూడ పిరికి6 

అయోగమే కావలెను గాంహాలును. మఠలియు “వృధామాటి చం 

సమాస మనక మందిలోనిది యంట ? పంయోగింపరాందట ? ఎంత 

చక్కని విమర్శనము ! ఇది సమాస మేల కావలయునో? వ్య స్తమన్నచో 
శాస్తు)లవారి శంక నివృ_త్తము కావలసినటదే కదా ? కాదు. ““సమాసమే 

యందముి” అనచో వీరు దిని నేమిచేయ౭గలరో* “అనేకమంది” 

తరగతితో నిడి చేరదు. చేరదు, చేరదు, కారణమరయునురుగాక. తెలియ 

దన్నచో. దెలుపంబడును. మజియు, “కోసము” ఇది యెవరి సహవాసము 

మతనకొ కట్లినవ6ంట : “గాంధికముగ నటనటి నున్నను” న గాహ్యామంట. 

ఇది యేట్యివాంత ? ఇంక గాంంధిక పియోగమిచ్చి యేమి ఫలము! 
లోకాద్ద మీంబడుంగాక. ఉ. భూనుత కోసమే గనక బొంకితినేని. ఉ॥రా॥ 

రా॥అ॥ మణియు ోఎలరుి” ఎలవారనియే యొలకావంముల గలద(ట? 
౧౧ ౧ ౧౫ ల 

ఎమి వీది సాహానము. ఎల్షకావ్యము లనంగా ? అచ్చులును, హబ్లులును, 

మా తము కావు గడా ? “కాన్నిట(గ్వ్యాచిత్క_ముగ నెలరనియు6 గల 
EO 

దంట ? సమ్మతింపరానిదంట ఇ ఎందుల కీ పిచ్చావా ౨6త. ఇట్ల వె మ 
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కొన్ని యక్కరము లిచ్చోగలవు. ఇది యంతయు స్వవచో వ్యాఘాతపు 
(వాత. "ఉం ఎల్లరు నెల్లచో ధనములిచ్చి“ అని తెనాలి రామకృకష్టకవి” పయో 

గించెను. మణియు సీక్రింది యాకేపణమును జూచినచో శాస్తులవారిా 
సహ్యాదయ త్వప్పు బండా ర మెల్ల నౌక్ళ_ మాటుగా బట్టబయలగును. 

“పితృవ్యాదుల” ోపితృవ్య (ప్రభృతులన్న బాగలట ? పెపియో 

గము సర్యైనను వినంగనె నా చెవికి పితృవ్యులను తినువా రను నర్హము 

స్ఫురించెను,” అని వాాయంగటిగిరి. వీరిట్లువారియుఐ తప్పులేదు. వీరి 

వాత సర్వము నిట్టిదియుకదా ? వీరి చెవికెట్లు స్ఫురించెడినో మాకెట్లు 
ee స) ధా 

గోచరించెడిని. మా యనుభవముంబట్టి వీరికి స్పురించిన యర్థము యుడితి 

స్పూూర్తినం దెడిది కాదనియు గష్టముమీ(ద స్ఫురించెడిది యనియు-” పిన 
చ) రం 

తండు)లు మొదలగువారు *” అనునది శీఘూవపస్టితమగునని యు ఘంటా 

పథముగ జెప్పంగలము. సహృదయు లెల్లరచే నొప్పింప(గలము. వీరికట్లి 
లం న 

మాలుమూల యర్థమే శీ యూపస్ట్థితమగుటకుం గల హేతువు విచార 

యము. అందులకు మాకున్న పాండిత్యము చాలదు. వై ద్యశానస్త్ర పాండి 
చా 

త్యము కావలసియున్నది. వీరి ధర్మమా యని పాపము, ోనాచెవికి” అని 

వాసినందులకు సంతసింపవలసియున్నది. ఈవిరుద్దపు జెవికి “సీతా 

రామొ” అనుదానికి లాంగలపద్దతియు. గంధర్వమృగమును, ర్ఫుడితి 

స్ఫూర్తి నందవలసియున్నది. శాస్త్రులవారు త్వరలో జాగ త్త గలిగి 

యీవిరుద్దజ్ఞా నము నుపసంహారింపించుకొనుటకె వంయత్నింపంగోరంబడు 

చున్నారు. ఏకారణముననో శబ్బ్దవిషయమెన చర్చలో వీరి విచార మసార 

ముగా నున్నను ఆర్టిక విచారమునెడల మిక్కిలి చక్కంగ నున్నదని 
వాియ(గలను. దానింగూర్చి విస్తరించి వాగిసిరి. కొన్నిచోట్ల మిక్కిలిగ 

— యాం ౧ 

మెచ్చుకొనిరి. కొన్నిచోట్ల “ఛాంచసత్వము” నారోపించిరి. సహృదయెక 

శరణ్యమగు పిస్తుత సందర్భమున నేనేమివాిసినను (బయోజనముండదు- 

కపవియన(గా ? వంటణాగిహ్మణుని వంటివా(డు. వానిపాకమునందుం బె 

టీని పాకమునందును భిన్నాభిపాాయము లుండెడిని. 
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“జిహ్వకొక రుచి, పుజ్టెకొక గుణము” అనులోకో క్తి నెజుంగని 
వారెవరు =  పాచకుండుగాని కవిగాని తన పాకమును గూర్చి వినదరంమ 

రాదు. ““నసా హృదయా? (పమూజణమ్”” 

Wa కవిఃకరోతికావ్యాని | లాలయక్యు త్తమోజన:ః 

తరుఃపంసూతే పుష్పాణి । మకుద్వహతి సౌరభము” 

గేస్తు సంతతిం గన్నట్టులు కవి యేవో sean అందు. 

గొన్ని కొందజకు మతీకౌొన్ని కొందజకు నచ్చుచుండును. కొందజకు 

నచ్చినవి కొందజికు నచ్చవు. ఇందులకు గవియేమి ORR 
కవి రసాస్పదమనుకొన్న్న యొక పద్యము విమర్శకుని యభిపాఇయమున 

సీరసమయినం గావచ్చును. ఇందులకై పెనంగరాదు. కావున శబ్ద విచార 

మును గూర్చియే “స్ట్థాలీపులాకన్యాయముగా” వాస్ విరమింపనెంచితిని- 
ఈ విషయ మిదివజకే నానారాజ సందర్శనమున6 జదువరులు తిలకించి 

యుందురు. 

ప రనారన విచారము మాయదికాదు మిక్కు_టం 

సికులై_ న మీకెజు6ంగ6 బోలని దొక్కరసము్ము గల్లు న” 

సైెపద్యపాదములు (శ్రీనివాస విలాసాంధీ3కరణ ఘట్టమునందలివి. 
ఇక విమర్శకుల నొకటి యభ్యర్షింపవలసియున్నది. ఏదో మీరు సాహ 
నె కశరణ్యముగా వా౨సితిరి. వాయునపుడు వెనుక ముందు లాలోచింప 
రె తిరి. మా గంంథములను విమర్శించినవారిలో మీవంటి విద్వత్తకలవా 

రిదివజలోనే లేరు. కాని ఆ విమర్శనముల నాటికి మేము తగినంత 
యోపికలోనుండుటచే వారి చొప్పదంటు శంకల కన్నిటికిని వినుగుకొన 
కయే యు_త్తరములు లిఖించుచు వచ్చితిమి. ఇప్పుడో మేమిరువురము 

కాక ఒక్క-రైతిమి. _పెలగా షష్టిపూంర్తికి దాపగుటయు, వత్పరమునుండి 

వ్యాధిగ9_స్తతయుగూడ దానికి( దోడై నవి. కావుననేదో వాసి మరలలఈ 

బతి)కను నింపక విధిగా వాయవలసి యుండునెడలనే వాయవలయునని 

యభ్యర్రించుచున్నా 6డను. లేదా ? నెలవుదినములలో నొక్క_పరి దర్శన 
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మిష్పింతురేని పంత్యక్షములో నుత్తరమిచ్చుట కింకను నాకు గెండొక 

యోపిక యున్నదని మనవిచేనుకొనుచున్నాండను మీరు గూడ నన్ని న్స 

కోరుదురేమో ? అదియు యుక్తమే. కాని యట్టి యారోగ్యమున్నచో 
నేను మీరెంత వాిసినను నిట్లభ్యర్షింపనే యభ్యర్షింపనని మీరె గుజి 

తింప6గలరు. ఇ-కమిరు కొన్నిగదో కు అచ్చుటచ్చ్చట వాసియున్నారు. 

అవసరమగునేని వానిఎజూపెదను. లేదా తమరే, చూచుకోంగలరు. ప్రత్య 

క్షములో6 ఉమతో గొంత వాగ్వాదము చేయవలయునను కుతూహల 

మున్నది, అందులకు. దము యనుగంహము తోడ్చడుగాక. 

“'సతాం సద్భిస్పంగః కధమపిచ పుణ్యేన ఘటతే” 

వా పా 

పిష్టమయపణ వు 

అయ్యా: కృష్ణరాయశాస్తు"లవారూ : మిమ్మును నను విధిగ 

వాగియ వలసియుండునెడలనే” ఆని యభ్యర్థించినట్లు తాము శీర్షికలో నుదా 

హారించుచు6 గూడ లిఖించిన సమాధానములయం దొకటిగాకున్న నొకటి 

యైన నిలిచెడి తెగలోనికిం జేరకపోవుబయేకాక త_త్తత్స్పందర్భములలోని 

మాటలే వాని యసారతను డెలువచున్నవి పరిశీలించెదరా ? 

(1) రూపక కావ్యాదిని (శ్రీకార ముండవలయునని లేకున్నను, 

(2) సంశయాస్పదమనియి విన్నవించితిని. 

(1) అనువాండనో కానో (శ్రీవారే యెజుంగుదురు. 

(4) మాకు లోపహాతు వక్క_అలే ను. 

(ఈ) ఇయ్యది రుచిభేదము ననుసరించినది. 

(6 తప్పని నిరూపింతునని నాయభిపారియము గాదు. 
(7 పాండురంగ వమాహాత్మ్యమున పెట నన పంయోగ మున్నువని 

యెజలుంగుదును... వాఠాంతరము లున్నవియా యెజుంగను. 

(శ) పియోగము లభించునా యనియే సంశయించితిని. 
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(9 వ్యాకరణశాస్ర్రపి కారము కొన్ని"సిద్దమువై నను, 

(10) హపియోగ బాహుళ్యము కావలయును, 

ఆయీ మాటలును వీనికి సందర్శించినమాటలును సవిమర్శముగా 

మరల6 జదవవికాని మిరు వాడినవాక్యముల వో, తేక పదములతో, నేదినిల్బు 

నని మీకు. బూంర్తిగా విశ్వాసముండునో యటివాని నొకదాని నేరి చూపి 
తిరా? దానికె యె-తవా9నయువలయునో యంతయు వాసి మీ యొనర్చిన 

పరిశిమకు సార్షక్యము గల్పింప యత్నింతును. అంతిమ కాని యేవో 

కొన్నికాలములను దో(చినట్లుమీరు-_ “ప్ర)తివిమర్శనము” అని నింపుచుం 

టిరా ? ““అడిగెడి వానికి? జెప్పెడివా(డు లోకువ” కనుక విసారముగాం 

బెంచి వాాయవలసివచ్చును. అందులకుం దగినంతమోపిక లేదని మున్న 

విన్నవించికొంటినిగదా ? మీరు పరులవాంతలోని సారాసారము లటు 

లుండ స్వియమగు [(వాంతలోని సారాసారములను గూడ నిర్హయించునం 

తటి శ9ద్దకలవారు కా రన్నందులకు మీ(వాంతలోనివియే కొన్నియుదాహ 

దించు చున్నా6డను- "వ పియోగమును జూపుండు, మీరు చూపలేరని 

సంశ్నించుటగాదు, నా యెజింగినంతవట్టు లేద౦ తోచుచున్నది. నేను సర్వ 
క్లొండనా 2 అల్పాల్పజ్ఞుండను. "" ఈ[వా6త కర్ణ మెమైన గలదా? ఇయ్యది-_ 

“చంకదుడక్డు శరణారద్ది" అను సామెత కుదాహరణమో ? కాదో? విమ 

ర్భించి చూచికొనుండు. మీకు. దోంచినంతలతో( యం తేరగా నున్నవి, 

కదా ౩ యని వి “)చురించి వృధాగా (6 ని కల్పింప సినదియేనొ ? మరలు 

సీకింది సక ములను జదివికొను(డు. 

““నాపిశ్నములకు సమాధానమిచ్చుటయే చాలును?” 

అయ్యా : మీరాయాయి ఘట్టముల( బూర్వపక్షముల నెతత్తికొని 

యెంత వాాయవలయునో యంత యు వాసి తునకు సనాధుత్వము కుదురిక 

“ఈ ప్రయోగ మెట్టును దుష్టమే” ఇత్యాదిగ నిశ్చయించి యిపుడు కొంత 
వినయమును బికటింప మొదలిడి యాసం భిమమున___“దశళదాడిమాది 

వాక్యముంబోలె” పరస్పర సమన్వయము లేనిమాటలను లిఖించుచు. దుద 

కయ్యవి యన్నియును పశ్నములుగాని సిద్దాంత ములు గావని యవలపింప 
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జూచుచున్నారని విచతణులగు చదువరులు నిర్లయించెదరనియేని తల (పక 
మరల మీరు పత్రికలో. ,గొన్నికాలములు వృధ సేయుటకు నేను మిక్కి 
లిగ వగచుచున్నాను. నిజముగ మీరిన్ని పిశళ్న లను నన్నుంగాని యొరు 

లను గాని యడిగి తెలిసికోవలసిన వారే యగుచోంజెయవలసిన విధాన 
మిదికాదు సుడీ ? గురు శుళూంషయా విద్యా” ఓహో? అది యెట్లు 

సంఘటించెడిని ? పాపము : శాస్తులవారికి శిష్యత్వాము చేయు కుతూ 

హల మున్నను “పిత్యకమగుచో నేమగునో”” అను భయము పూర్తిగ 
బాధించుచున్నది. కావున వీరికే వ్మత్రికలు నింపుచుందురు. ఓసికయు 

న్నచో వీరికి ను_త్తరములు లిథింపవలసినదియే. ఇట్ట వాదోపవాదముల 

మూలమున విద్య నార్హించు నపాయము గూడ గణనీయమే కాని (ప్రస్తు 

తము వారి యుద్యమమునకు( దోడృడునంతటి యోపిక లేమింజేసి వారు 

సమీపమునకు వచ్చుచో చెట్టు బోధింపంబడునో తద్విధానము నెణింగిం 
చుటకు(గా నేదో యొకదాని నడుగు(డని విన్నవించుకోవలసి వచ్చినది. 

నే నెంతయో ధెర్యముతో మాజుమాట లెశమును వాాయరని వారసిన 

యంశమునకు(గూడ శాస్తు)లవా 'రెంత గంభీరముగా (తాంముచున్నారో క 

“పితృవ్యాదులు శ్రశాస్తుకలవారన్నట్లు పాఠకులే నిర్హయింపవలయును.”’ 

' ఇంకను ““పితృవ్యాదులు” అనుచోం దామనుకొన్న యర్థము 

యడితి స్పూర్తి నందునని చెప్పందగువారు పాఠకులలో నుందురనియే 

ఏరికి విశ్వాసము కాంటోలును ? అగుచోం బిస్తుత విషయమున వీరు 

పష్టవ్యులు కారు. వీరి కట్టి నిశ్చితజ్ఞానమును బ9సాదించినయీశ్వ రుండు 

వష్టవ్యు. డనందిగు. ఈ విషయ మిటులుంచి ఈవిషయమున వీరు నావా 

సిన యక్షరములు పంస్తుతిమునెకాక యసిస్తుతమునుగూడ బోధించుచున్న 

వని నాయెడలం గినియుచున్నందులకు నుపళాంతి కల్పింపవలసియున్న డి. 

ఆస్థలము_ “భారతపియోగములు శాస్తు9లవారికి చావులుగా మార్చ 

దగినవియే కాబోలు” అనునది... ఈ, -కి,షష్టి కర్తరిషష్టి వంటిదిగాని 

కర్మణి షష్టివంటిది గాదు. లఖకాశయ మిట్టిదియే మైనను శాస్తు)లవారు 
వ్యాకరణ నిషస్టాతు లగుజచం గాంటోలు--- ““'ఉభయప్రాపొ కర్మణి” 
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ఆను నాధారమును నూ౭తగాగొని పెవాక్యము వ్య కిక సంఘటెంచుచున్న 

శీభిపాయిపడి యేవో కొన్ని పంక్తులు లిఖించినారు. ఆషష్టి కర్తృ కర్మ 
సాధారణముగా నన్వయింప వీ లిచ్చెడిదియే కాని వియో క్త్ర్రుఖిపాాయ 
మును సుంత విచారించుకోనక్కరలేదా ? *చందివన్ముఖమ్” అనుచోం 
గవ్యభిపేరితములగు నంశములనే ,గెకొందురో? లేక యనభి-పేతములగు 
నంశములను గూడ. గ కొందురో ? ఇదిగాక ఆ వాక్యము మ్రస్తుతార్రమును 

బోధించి యంతతో శాంతినందక' శాస్త్రులవారి వ్యక్తికిగూడ దగుల మొద 
లిడినదియే ? శాస్త్రసంప్రదాయము ననుసరించి యుపక్షీణ శ క్రిక మగునది 
యంతతో నాంగుట యుక్తము. అయినను నియ్యవి సూతిములు కావు. 
పొడిమాటలు కావున శాస్తుంలవారి యపోహ కవకాశము సుంత కలుగు 

చున్న దనుకొందమా ? ఆగుచో మీవ్య క్తికది సంభవింహప జేనెడి డొన? 

గును దొలంగించుటకు6. బరాత్సరుని6 దా 9ర్టించుచు! బితివిమర్శకుల 

ఛీయొ క్క. మాటడుగుచున్నాండను. అయ్యా: మీకునహపో హను గల్లించిన విష 

యమును మాత్ళమే లిఖించి మిన్నకుండక తక్కిన జలతాడనమున కేల 

కడంగితిరి ? ఇపుడు నే సమాధాన మిచ్చిన యలశముల నటులుంచి యసా 

రములని పూర్తిగా వడలినవాని యోగ్యతను నానేర్చినకొలంచిగం జూపుచు 
న్నాండను. “కొంపతీంత”- ఈ పియోగము శాస్త్రసిద్దమైనను లోకమున 

వాడుకలో లేనిడిగా భావించి పాయు... త, డాయు__త, దూయు -త, 

కోయు త, చెచు-.-పాచు--- లోనగు నపిసిద్దముల నుదాహరించి 
యున్నారు. మీ యుదాహరించిన రూపములలో దూయు ధాతువునకు లోక 

మున '“'దూ(తి” అని పియోగము కలదు సు(డీ. ఆపే మాతీంతకుంను 
వాండుక కలదు. ఈకింది యుదాహరణముల నరయు+డు. “గోదావరి 

తీత కారంభించినది, కలుపుతీ(త జరుగుచున్నది.” ఇ(క దూతకు( 

లఖుయోగమును జూపుదును. ఆయూర దోమలు “యాత” లును చఠపు 

లును, ఇత్యాదులు లోకపోసిద్దములు. మీపాగింతమాన నిట్టివ్యవహారము 
లేకపోవచ్చును. అందులకే కదా? “దేశాటనమును” నె పుణీ సంపాదక 

సామగింతో లాక్షణికులు చేర్చినారు ““కంగుల్ దీర్చినయెఠిణీరయికొ అను 
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దానికి సంబంధించిన యితిహిసము తామెజింగియే యుందురు, వ్యాకర 

అము నిప్పట్ల నడుగనే యక్క_అలేదు కదా ? ఆపియు_క్తత లోకపిసిద్ది 

వలన 6 దొల౬గెడిని. ఇంక. బూర్వుల గంథ పియాగముల నడుగ వలెను. 

ఉన్నను నుండవచ్చును. లేదా యిట్ర లోకప్రసిద్దములకు వానితో. బని 

యేమి ? సజాతీయ ధాతువులు కొన్నిటినుండి యిట్లివి పుట్టినట్లు లేదని దీని 

కనభిధానము చెప్పట యాపాతరమణీయమెనను విమర్శనమునకు జం కెడిని. 

సజాతీయ పియోగాభావము పిస్తుతాభావమును సాధించుచో ోగము, 

గామకః, క్షమ, కామః, కము కామః” ఆను సజాతీయ పియోగముల 

యభావము సర్వత పిసిద్దమగు “రమ్ రామః” అనుడాని కభావమును 
దెచ్చిపెట్టవలసి వచ్చును. వాది డొర్చల్యమే కానీ వాద డౌర్చల్యముం 
డదు. వ్యవహారత స్సిద్రములును, వ్యాకర కావిరుద్దములు నగు పియోగ 

ములను గూర్చి యింత చర్చయేల ? ఈ విషయమునకు మేము చిరకా 
లమునా«డె యు త్తరమును వా9సికొని యుంటి మి. 

““తే. గ్. కేవల గాామ్యపదముల నేవగించి 

జనులు వాడెడి పదములు సమ్మతములు 

కలవు లేవని పెనంగ శక్యంబె భార 

తాదులను లేనిపదములు నవని. గలవె*” 

(దేవీ భాగవతము ౧స్కం. 

ఇక నొకటి, సమగగేమగు వ్యాకరణము గల భాషలోని ““ఫణినా 
పత్య”” “పణినసూను” “మాధ్వ” ఇత్యాది పియోగములు మీ రెజ్ంగి 

యుందురు. పీనింగూర్చి మీ ఆధిపాగియమేమి ? పయో కలు శ్రీనాథు౭డు 
సెద్దన, ఎల్లమహోకవులును, గదా? ఇందుల కేమందము. మజియు 

మీరు పిస్తుతము “సమదర్శినిలో” శాకుంతలమును గూర్చి విమర్శించు 

చున్నారు. చూచుచున్నా.డను. ఇతరత్ళ మీరు వానిసిన వాంతనుబట్టి 

చూడ విమర్శనమనంగా ? ప్రస్తుతము మీ రొనర్చుచున్న శైలిలో నుండ 
వలెనని లోకమునకు బోధించుటకుగా నుపకమించినట్టు స్పుటమగుచు 
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న్నది. మరి కొందజు మీ యభిపాయమువంటి యభిపాగియమునే విశ్వ 
సించువారు వ్యాస, నన్నయ భట్టారకులం గూర్చి విశ్ళాంఖలముగా వివ 

ర్భించియున్నారు. చూచితిని. నిన్నమొన్న శ్రీహర్ష నై షధమునుగూర్చి 

విమర్శించిరి. చూచితిని. ఈ విమర్శనములను నేను విశ్వసింపను. ఆ (గంథ 
క_ల కీ మాతంముగూడ డెలివి కెటలు లేవని నే ననుకొనంజాలను. ఇన్తే 
విమర్శించు నెడల నిలిచెడి కవితయే యుండదు. ఎట్టుండదో చూడవలెనని 
కుతూహాలమున్నచో నిర్గుష్ణమని మీకుం బూ  రిగందోంచి న యొక పద్య 

మయునో శోకమునో పరీకారముగ నా కొసంగు(డు. దానిని నే నెట్టు పాడు 

చేసి మీకు6 జూవుమనో చిత్తగింపంగలరు. మీరేకాదు ఈ నూతన ఫక్కి 

విమర్శనములకు మా శిష్యులలోంగూడం గాొందటు దిగియున్నారు. విన్నను 

వినకున్నను వారికి(గూడం బనిలోపనిగా నిది విమర్శనమార్ల్షము కాదని 

తెలుపుచున్నాండను. మీవాగతం దిలకించిన మీయందు బహుశుతత్యము 

కలదని ముమ్మాటికిని చేలడిని. ఆట్లు విశ్వసించుచుంగూడ నేనిట్లు వాయు 

అకు మన్నింప6ంగో రెదను. వాగయుటకన్న (బత్యక్షములో మిమ్ము నంగీక 

రింస(జేయుట సుళువు. కాని ోశాస్తు)లవారికి” ఇత్యాదివాక్యమున కపా 

రము చేసికొనుటచె మీఠందుల కంగీకరింపరు. -ఇంక “సమాధాన పాయ 

యులగు గ౦ంథములనేని ల” బంపవలసియున్నది. వా రిట్లు కోరుట 

యు_క్తమే, తప్పక షంపవలసినడియే. కాని యవియన్నియు6 బునర్శ్ము(ద 

ణఆమునకువచ్చి చిరకాల మనది. ఒక్కక్క (పతివంకున మా|తము దాచి 

యుంచితిమి వానిం జూచుటకేని దర్శనమునే కోరుచున్నా౭డను. లేదా ? 

ఆ [పాంతములయందలి (గగంథాలయముల నరయంగోరుచున్నాండను. అట్లు 

తటస్టింపనిచో నోపికకొలంది కొన్నాళ్ళలో నాయా యీ (గంథభాగముల 

నెత్తి వాసి పంపుదును. ఇక నొకటివా౨సి విరమింతును. 

“వృధామాటయు, “కోడనేనాి లో. జేరును అని వాిసితిరే 2 

ఈ మాట కర్ణ మేమి ౩? తోడనేనా ? నునది లోకానుభవ సిద్ద మెయుండ 

మహాకవిపియోగారూఢమై యుండ “చిన్నిచిన్ని వ్యాకరణపు6 టొెత్త 

ములవలని” సమర్థనీయము గాదన్నమా(త్రమున( బరిహసింపందగి నదియే 
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యగునొకో ఇ అగుచో “పంచాగమున వాగియనిచో నక్షత)ములుగూడం 
బోవలతెనే 7” అతి విస్తర మెందులకు ? ఈ తోడనే నా పియోగమునకు 
మా పాళుపతమున నున్న యక్కరములు వాసి చూపుచున్నాను. “వీరి 

కున్న తెల్వితేట లెంతటివో కనుంగొనుబ కొక చిన్ని యిుదాహరణ. 

మిచ్చుచున్నారము. “అప్రస్తుత ప్రశంస” లో ఏరు “ఆర్యులారా! ఇడి 

అపిస్తుత (ప్రశంసయేనా ౭” అని యొకచో వాగిసికొని, అది తప్పని సంశ 
అనుల్రనా శుంద్దపతింకలో “| పశంసయేయా” అని దిడ్డికొనిరి, దినిచే వీరి 

తెల్వికేటలు తెలిసికొనవచ్చును. దిద్దిన పియోగ మెంత యసహ్యాముగా 

నున్నదో సహృడయు లెజుంగుదులు.... ... ఇంతకు మొదటిది తప్ప 

గునా ? కాదా? అనునది విచార్యము. ““పిశంస__ఏ__ఆ” అనియుం 

డగా మధ్య నకారమెట్టువచ్చునని సామాన్యులు శంకింతురు. విశేషజ్ఞాలు 

భాషాస్వభావముచే మధ్య “ను” ఆను సముచ్చయము చేరుననియు. గావు 

ననే ఇందువుతీ పరిణయములో. గుమార ధూర్హ టి ఉం ....నాల్లుకోటులే: 

నా? మజియున్ ఘనంబుగ ధనం బౌన౭గూర్చెది” అని యతిన్థానమున€ 

బ9యోగించి యున్నా6ండనియు నుత్తరము చెప్పుదురు. ఇట్లు వాక్యాలం 

కారముగా “ను” చేరునట్టు ,కొన్నిగలవు ఈ యంశ మిందే 98 వ 

పుటలో. గొంత తెల్పియుంటిమి. చెవి కింపుగలిగి యేమాత్కి మేని సమ 
రింపవలనైన దానిని వదల(గూడదనియుజెవి కింపులేక శా స్ర్రసిద్దమె నను 

దానిని వాడుట అంత హృదయంగమము కాదనియు€ బూర్వకవుల యాళ 

యము” ఇత్యాదికము సపాశుపతొశ్వ మేధమున(గలదు. ఇందున “ను” 

అనునది మన యాంధ్రాచార్యుల భారతములోని ోలేకనుి” అనుచో. 

గలదానికన్న ననర్లము కాదుగదా ? మీయాశయమును దెల్చుదురుగాక £ 

మీరు “అందజఅకు” గా9ంధికముగా లభింపదనిరి. ఇడివజలో విమర్శించిన 

వారో: ““అఆఅందటీికి *” లభింపదనిది. ఎవరిని సంతోష పెట్టంగలయు. 

“మహాబుపషీణాం మతయ శ్చ భఇిన్నా8” ఇట్టివి వృధాగా రంగమున 

"కెక్కించి మీరు సని కల్పించుకొని యొరులకు పనిగల్పించినవి పెక్కు 

లున్నవి, కాన విస్తరింపను. మీరు “ప్రతివిమరృనమున” వాిసినడానిలో 
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దేనినో యొకదానిని నిర్తశించి వు_స్పరించి వాంయవలసినదని విధింపుండు. 

తెలిసినయంతలో వాయుదును. మీవమర్శన మేదోవిధముగానున్నది గాని 
చక్కుంగ లేవని నాతోపాటుగా పాఠకులలోంగూడ గొందఅనుచున్నా రు" 
అనుట కొకవిద్యాభిలాషియగు పాఠకవరుని జాబునుఎడి కొన్నిపం క్త 

లుదాహదించు చున్నాండను. 

“సాధారణముగా నేగింథమునై న విమర్శింపందలచిన బుద్ధిమం 
తులు (గంథ మిదివణఅకు విమర్శింపంబడినదో లేదో విమర్శింపంబడి 
యుండినయెడల.... .... వ ష్య ప్ల విమర్శింపంబడు 
గంథముతో సంబంధించిన యితర గింథము లేమెన గలవో లేవో.... 

నష్ట. వక. యోజించి విమర్శకుం గడంగుట యు త్తమ పాండితికి 
లక్షణమని నా సామాన్యబుద్దిచేం దలంకును. అట్టుగాక.... .... అనుకరించిన. 
ట్లానర్చిన పర్యవసానము మఆశియొక లాగున పరిణమించెడి........ విమ 
రకు లింతతో తృపిగని........ గుర్తించి యూరకుందురని తలంచను=ి 

ఇంత మాతమున లోక మెల్లను నికే యభిపాాయ పడునని 
యూహింపం దగదు. కొందు మీ వాింతను మెచ్చువారుంగూడ నుండ 

వచ్చును. మన మన వా9ంతలకు ఫలము లోకారాధనమే కావున నట్టి 
వా?(తలు- గొన్ని తాముకూడం బిచురింకురని నమ్ముచున్నా*డను. 

“విద్యాయాం వ్యసనం... ....యతవసంతి నిర్మలగుణా_స్తేభో్యమహా 

ద్చ్యోనమః” (భర్తృహరి 



పున£యేపంణవంం 

అయ్యా ? మీ రింకను (వ్రాయుదు రని నేం దలంపకున్నను (వాయు 

చునే యున్నారు. మిమ్మును (బత్యకము గా దర్శింపకున్నను, ఒరుల 

వలన మీ వయస్సునుగూర్చి వినకున్నను నాకన్న? జిన్న లని తెలిసికొను 

చున్నా డను. 

“నాయభిపాంయము” అను శీర్షిక మొదలుకొని వాిిసిన పంక్కులలో 

నేస్వల్ప మో తక్కు విశేషించి మాయందును మా గంథములయందును 

మీ కెక్కు_డు పేరిమము గల్లిన యంళమును దెల్చుచున్నవి--ఆంతకొకింత 

వెనుకనున్న - ““ ఆమహిమమేమి” ఆను శీర్షికకింంది యక్కరములు 

గూడ జొాలవఆజ కట్టివియే యననగును. యిటు లుండంగా - "* తేరగా 

నున్నవికదా ? ”” అను శీర్షికకు సంబంధించినవార త సర్వమును వృధాగా 

పవాదాపాదకమై పడ్రికాధిపతులకు మామీద ద్వేషము కల్గించునదిగా 
నుండు కేమో? నిజముగా మీ (వాసినయంళ మందున్న చో బ(తికాథి 

పతులు మమ్మునడుగ కేల మిన్నకుందురు? వారు మాపేర (వాసినజాబు 

నీ సందర్భములో బచురింపవలసియున్నను, వారిసమ్మతిలేని పవనియగుటి 

చే'నటు లొనర్పలేదు. మణియు _ “గురుశుక్రూషయా విద్యా" అను 

శ్రీర్షికకిరింద మీరు వాిసినవాింత మ్ మనన్సునందలి రహస్యమును వెల్ల 

డించుటయే కాక మీవలెనే యితరులు గూడ ననుమాన పడునెడల - 

“చండాలో౬ సు” “జ్ఞానహీనో గురు స్వాజ్యః”లోనగు వాక్యములు వ్యక్తి 

దూషణకుంగా మీ రుపయోగించినట్లు చెప్పకచెప్పు తెగలోనివిగా నున్నవి. 

ఇట్లు పిధానవిషయమును టోడిమాటలకు వదలి య్యపధానమును బెంచి 

పని కల్చించికొని యొరులకు(6 బని కల్పించుచు.€ దుట్టతుదను మరల 

“విషయ మాం్రముగ నిండని ప్రార్థింతును ”” అని వాాయంగబ్లితిక. నేను 

వషయమాత౨ముగనే వాయుడును. మీ రట్టు [బాయలే దని డిజ్యాత)ము 

చయూపితిని. (వాయవలసిన విషయమే కన్చటైదు. 
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శ్రీకారమునుగూరక్చి మరల [వాంతకు దడిగితిరి. దిగుటయే కాక 
"నాటకము కావ్యముకాదని” తెలుపు మనిరి. అంత వణకును మీవాదమే 
నిలుచు నని మీకు? బరిపూర్ణ భె ర్యము కలదు. “నాటకము కావ్యము 

కాదు” అని మీ కుతూహలము ననుసరించి వాయుచున్నా(డను. ఎమందు 
రా? నాటకమునందు ““నాటకత్వి, కావ్యత్యములు”” రెండును గలవు, 

ఇందు నామాన్యధర్మ మెయ్యది ? విశేషధర్మ మెయ్యది యనుచో _ 
“కావ్యత్వవ్యాహ్యము నాటకజ్వాము”” కాని నాటకత్వవ్యాహ్యము కావ్యత్వము 

కాదు. ఈ యంశము పండిత పామరసాధారణ్యమః గాం దెలిసినదే కదా ? 
అగుచో నొకవస్తువునందలి వివిధధర్శములలో వ్యవహారోపయు క్త మగు 
ధర్మ మేది కావలయును ? వ్యాప్యధర్మము కావలయును? అపుడు నాట 
కమునందు6 గావ్యత్వమున్నను దానిని విశిష్టధర్య ప్రయుక్తవముగు నాటక 

శబ్దము చేతనే వ్యవహరించుట పండితసమ్మత మగును. గాని సామాన్యధర్మ 
పయు_క్రమగు కావ్యశబ్దముచే వ్యవహరించుట పండితసమ్మతము కాదని 
యొప్పికొందురా? ఒప్పికొననియట్లు మీరు(వాసిన “రూపకములు కావ్యము 
లే కదా" లోనగు మీపం కు లుద్దషించుచున్న పుడు మిమ్ము మరల నడుగుకు 

యనాలోచిత మే. అగు చోోనాటకమున నాటకత్వకావ్యత్వములే కాక” వదార్ల, 
త్వకార్యత్వ, యకరమయత్వాదులు గూడ(6 గలవు కదా? త_త్తద్దర్కప్రయు క్ర 

ములగు పదార్థ, కార్య, పంముఖశబ్దములచే. గూడ వ్యవహరించుచు 
న్నారా? వ్యవహరించుట యధాకధంచిత్తుగా సమర్దనీయమే ఆనుకొందము. 
లోక మామోదించునా ? “యద్యపి శుద్దం లోకవిరుద్దం” అనుచొప్పున 
నట్టవ్యవహారము సర్వధా గర్హ_తమే యుగునా? కా దందురా ? ఆని 

స్మార్తులు, (శ్రీవైష్ణ్టవులు, మాధ్యులు, ఈ మూంగురును బాిహ్మణులే 
కదా? ఇందు శ్రీవై కవులకు స్మా_ర్తత్వాపేకయావిశిష్టధర్మము వైష్టవత్య 
ముండుటచే వారు తద్దర్యపియు క్రమగు వైష్ణవవదముచేతనే వ్యవహ 
రింపంబడుచున్నారు. ఇని మాధులును”అని పవిస్పస్ట్రము. ఈ (వాసిన్నవాంత 
కెల్ల సారాంశము వ్యాపకధర్మమునకు వ్యావ్యధర్మము బాధక మనునదియే. 

ఇది సర్వానుభవసిద్ధ మగునేని “నాటకములు కావ్యము లైనను” ఆపదవ్యవ 
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హోరము' విశిషపదవ్యవహారముచే. దిరోహిత మగు. కావున సర్వసాధారణ 

ముగా నాంధు)లు కావ్యాదిని (శ్రీకారము వాడుచున్నను నాటకాదిని వాడన 

క్క_అలేదు. గీర్వాణకవుల.యా చారముంబట్టి (పవ_ర్తింసవచ్చును ఆని తేలు 

చుండగా శాస్తులవారు శాస్రమర్యాదసర్వత్ళ గలదు అని వాయు 

శేతొకే ? పెయగా “సాధారణులం గప్పిపుచ్చ నేమో” వాాయుదు రేమో, 

అందురే * నే నిపుడు గాని యింతకు ముందుగాని వా9సినవా96త సాధా 

రణులను గప్పిమోసపుచ్చునదియో, పండితసమ్మతమో శాస్తు)లుగారే 

నిర్హయింతు రని దీని నింతతో నిప్పటికి ముగింతును. ఇ(క ో“పాండుతనూ 

భవులందు దుఃఖము” అనుచోనందరి “అందు” అనునది కియా జన్య 

విశేషణమా, విభ కియా? అని సందేహమునకు నవకాశ ముండును 

గాన “అందు, టుందుగా మార్చుట యొప్పుి అని వాదింప మొదలిడిరి. 

పోనిండు ఏరియభిపాంయము మొదటినుండియు నిట్టిది యేమో అనుకొన్న 
"మొదట వీ రట్టిసందర్భమును నూచింపక యిటీవల సీతో”వకు దిగినారు* 

దిగుదురుగాక “సందేహాస్సద మనియు యనుకొందము” వీరు సామాన్యులు 

కారు బహ్నుశుతులు గదా ? “వ్యాఖ్యానతో విశేషపితిప_త్తిః" ఆఅనువపరి 

భాషమ జదివియున్నవార కదా ? ఎవరో పిశ్నించినట్టు పిశ్నింప నేల? 

దిద్దుబాటు నుపదేశింప నేల ? మంచిది వ్యాఖ్యానము తో నవసరములేని 

తో9వను వీ రుపదిశించిరి కదా ? యని “అందు, బిందుగా”” దిద్రితిమే 

యనుకొందము. వే తొకరు “'పాండుతనూభవులు” అనునదికూడ వ్యాఖ్యా 

నము నపేక్షించెడిదియే కావున నా పదముకూడ నింక నొకలాగు మార్చ 

వలసియుండు ననునెడల గతి యేమి ? ఇక్కడ వ్యాఖ్యానా పేక యెట్టి 

దని యడుగుదురా ? బోలెడు కలడు. 

“తనూభవశబ్దము” కజొంసప్యత్రబజోధకము. వ్యుత్ప_త్త్యర్ల మటు 

లుండ6గా పీరొకరు గాకున్న వేతొకరేని “అట్టివారు కాకుంటచే” కొంత 

ధర్మశాస్తసాహాయ్యము నపేక్షించి “సహోడుం డొరసునివంటివా(డేి” 
యిని వ్యాఖ్యానము చేయవలయునుగదా ? “పార్టులు*” అని పియోగించి 
నచోవ్యాఖ్యానముతో నక్క_అ యుండదు. - ఆగునేని పాదపూరర్తికిం గొన్ని 
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యక్కరములు లోటగు నందురా ౩? ో చవై తుహి, చవ్వై తుహి”” 

అనున ల్ో మన కాం[ధమునందును గాన్ని కలకు గాన వాని నువయో 

గించి యా లోపము తీర్చికోవచ్చును. కాని “*ేభక్షితేఒపి లశునే” అను 

న్యాయముచే నిప్పుడుగూడ వ్యాఖ్యానాపేక్ష తప్ప దేమో కదా? ఇం డేగ 

రలతో మూంగురు మాత9౨మే, కుంతీపుతు లగుటచేం జిక్కు_ వచ్చును. 

_పెంగా “నకులసహ దేవులు” పిస్తుతవిషయమున నుదాసీను లని కేలినచో 

చారిసోదరనౌహా ర్రమునకు 6 గూడ భంగము కలుగ6 గలదు. దానిని6 

దొలంగించుటకు మరల భారతమును వెదకి వ్యాసనన్నయతిక్క_నాదుల 

కాంతేయపదపయోగములను సోదరపంచకవాచకములను జూపవలసి 

వచ్చును. ఇ ప్పెట్లో సమర్ధించి పారప్రియోగము నిల్చ్పుటకన్న ని వ్యాఖ్యా 

నములో6 గొంత భాగము నుపయోగించికొని * పాండుతనూభవ ” 

పంయోగమునే యుంచుట యుక్త మని కొంద అభిపాయపడవచ్చును. 

ఈ వాఎము “ఘటత్వత్వత్వత్వంకుతోనజాతిః” ఆఅనుదానివంటిది. ధారా 
విశా9ంతి లేకుంటే “ఘటత్వమునం దె” జాతి నంగికరించి తక్కిన 

తుక్కు_ను వదలికొన్నట్లు మొదటిపారమునే సమ్మతించుట యుక్త మని 
కొంద అనవచ్చును. “యధమాతికంమణే కారణాభావాత్” అనుటచే “అందు 

ఇందు” అనుమార్పువణ కెందులకు శాస్తుంలవా రిక్క_డనే శంకింపవ 

చ్చునుగదా ? ఇంతకన్న వారు సంశయించినస్త బము గణనీయ మగునా ? 

ఆది కడు దెలిక గదా ? శాస్త్రులవారు కల్చించినచర్చ విద్యార్థులకు 

విద్యాభివర్ణకమనుటకు సందియము లేను గాని పరినిష్టికులును బహ్ముశుతు 
లును ఆగు శాస్తు్రులవారు ““ కశ్చి త్కాంతా” అనుచోటంబలె, అందు 

ఆనుచోట శంకించుటయు ది డు కొ మ్మనుటయు _ నంతియకాక 

“సంశయాస్పదము కా దని యెన్న (టికిని బుజువు పఅపబే రనియె 

నా నమ్మకము” 

“ముమ్మాటికిని సంశయాస్పదమే యగును” 

“ఒందు, మీ యందుకంటెం జాల బాగు” 

“బాగు గా దనియు మీరు చెప్పలేరు” 
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“ఇట్రిదే ఉగ్గణంచు ఆనుపియోగమును నుగ్గణంచుకం కె, ఉక్క 

అంచు అని యున్న € జాల రవమ్యుముగ నముండునను' నొ యఖిపాఎయ ము 

ముమ్మాటికిని నిల్చును. తిరిగి. ముదింంచునప్ప ““డుక్కణంచి*” యని 

సరిచేయు6 డని పా9రెంతును” 
యు 

అని వా్తాయంగలుటకును నక్కజపడవలసి యున్నది. ఈ తుది 

“పాంర్టింతును” అనుమాటకు సందర్భమునుబట్టి “శికీంతును" అని 

యరము చెప్పికొనక తప్పదు. శాస్తు)లవారి కింత పట్టుదలయే యున్నచో 
ఇ — డం 

నెత్సికొనవలసినచో టియ్యదిగాదు= కాదు, కాదు. వీరుచూపినను జూపకున్న 

నువిధిగా దిదికోవలసినసలములు గొన్నికలవు. ఆం దీ [కిందిపద్య మొక టి. 
(oo (a 

“తే. గీ, వీర చితాంగద విచితివీధ్యులకు వి 

వాహ మొనరించితివి కష్టపడి జయించి 

ఇటీసల మేడేని జూపి శిక్షణతాత్పర్యముతో ““ బా౨దింతును ” 
EY ఆ “® 

అని లిఖించినచో. దప్పక దిద్దికొందుము. అంతియ కాని మే మెట్టివార 

మెనను ““శ్రీతిరువతికవులు మహాకవులు” ఆని వాశయుచు నెందులకుం 

గొఅగానిచేట వృధాగా శంకను గల్పించికొని పని గబ్బించుట “మహతా 

సంయత్నేన లట్వాకృష్యతే” అనువాక్యమును జ్ఞప్తికి? దెచ్చుచున్నది. 

ఇౌ్తే తిక్క_నాదులకు€ గూడ వీరు సవరణల నువపాదింపవలసివచ్చుచో 

నెన్నియో యుండెడిని, దిజ్మాతం ముదాహరింతును. 

“ద అది యొక. డేల....దుస్పనేనుదు ర్యద మడఃగించి” 

(భారత కర్త -- ౧. ఆ) 
22) 

ఈ వాక్యము సంజయునిది. కర్హవధవృ త్రాంతమును ధృత రాష్ట్ర 

నితో. జెప్పుసందర్భములోనిది. ఈచుస్పసేను.డు ధృతరాషస్ట్రని కొమ 

రుండు. చుర్మదుంజే యగు గాక యతని చావునుగూర్చి యతనితం(డితో( 

జెప్పునపు డిట్లు పియోగించుటకు శాస్తు)లుగా రొప్పికొందురో ? సవరణ 
య ఆ 

నుపపాదింతురో ? పృత్యేకించి కనుగొనవలసియున్నది. కావున జదు 

వరులు జ్ఞ ప్పియందుంచికొన గోరెదను. ఒకటి చెండు విషయములకు 
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క! యమాతిమే యిపుడు పునరుక్త మైనను గొంత పెంచి వాొసితిని. ఇక్షు 
యింకను “తీత దూత” లోనగు దతో త్తరములకు మరల వీరు 

ప్రశ్నించి యున్నారు. వాగిసినచోం బెరుంగును. చదువరులకును విసు వున 

యించును. పాజము “పితృవారదులంి” అనుదానిని వదదినారు. సంతసెంప 

చవలసియున్న ది, 

నామహామను కనుగొన నెంచి కాళిదానుని “రతం 

గిరి. అం డొకళోకమును బాడుచేసి చూపు మనిరి. చూపుమును. కాని 

యిప్పటికి గింధము విస్తరించినది కావున దీనిమీద ళాస్త్ర్రులవారు 

వా౨నెడియు _క్రిప్రయుక్పులను జూచి పిమ్మట వాయుదానిలో వారికోరిక 

చర్తును. ఇపు డొకమాట వాడి నడుగుచున్నాండను. అయ్యా మీరునాకు. 

బరీకొరముగా నా సమ్మతిమీ(డనే యొసంగిన క్లోకచతుష్టయములో 

“అస్మాన్ సాధు విచింత్యి” అనుక్లోకములో మీ కేమెన శబకశాస్త్రపిరుద 
వా వ్, వూ. త యు 

ప్రయోగము బాడకచ్దనని దెలుప6గోరుచున్నాను. 

rey seep ప 

శో ఉచిత మనుచితం౨ వా కుర్వుతా కార్యజాలం 

పరిణతి రవధార్యా యత్నతః పండితేన 

ఆతి రభసకృతానాం కర్మణా మావిసష తే 
రృవతి హృడయదా హీ శల్యతుతల్యో విపాక:. 

శాస్తుంలపారిని నే నడిగిన యంశమొవుని? ఏదో యొక దానిని 

గూర్చి అనగా? మీరెక్కుడు నమ్మికతో మరల న్నెత్తికొని వ్రాసిన 

(శ్రుకారమును గూర్చియా? అందు ఒందుగా మార్చుటను గూర్చియా? 

పంవపంథవముమును గూర్చియా? “ఇట్లనే, ఆట్లనొ ఆనవానిం గూర్చియా? 
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“కొంపతీ,తను” గూర్చియా? ఈ చూపినవానిలో దేనిం గూర్చియో? 

వాాయవలసినదని నిరూపింపుఃడు. దానింగూర్చి చేత నై నంతలోవి _స్తరించి, 
వాియుదుననియేకదా?* అన్తేదో యొకటి నిరైైశింపంబడవలసి యుండంగా 

మరల నూతి)పాంయముగా మున్ను దత్తోత్తరములగు (శ్రీ కార ము 
అలాల. ల 

లోనగు సపెక్కింటి నుదాహరించి వాదము పెంచుకేలొకో ? వారి 
తాత్పర్య మెట్టిదియైనను నేను "'పరపం9తారణమాత పుూయోజనముగా” 

దావించుచున్నాండను. ఈపరపితారణ పిథాన పంయోజనపు వాంతలో 

“పఅతడులోను” “జ్ఞానహీనో గురుస్తా జ్య ఇత్యాదికము వ్య _క్రిదూషణా 

శాయమును ధ్యనింప6జేయిుచున్నవి. ధ్వన్యర్థ మిటులుండ6గా వా చ్యార్హము 

ప ([ య = © జాం వ ల కల్లాం 
మిక్కిలిగా 6 దమకు నూయడల గ రవమున్నట్లు చాటుచున్నవి; పెక్కు 

వాక్యములు గలవు. వానిం గూర్చి యండి గొ గ్రంథము సించుటకు నె 

నిష్టపడను. నేను వారి వాాంతయొక్క సారాంశమును నిరూపించుచు( 

దత్సందర్భమున వాయక తప్పని విధిచే “గురు శుకూషణయా” ఆని 
యుదాహరించినడానికి మరల శాన్తు)లవారు కుపికులై తాము శిష్యత్వము 

అలాట్ వ 

నంగీకరించినను “నేను గురుత్వమునకు6 దగను అను నంశమునువాచ్య 

వృ త్తిచే. బికటించినారు. ఆ యక్షరము లియ్యవియే, తిలకింపు6డు, 

“కాని, వేంకటళశాస్తుంలవారు గురువులగుటకు. దగుదురా?” లోన 

గునవి. వారు “తగి” రని వాాయుచుండంగా నను “తగుదూ నని 

వా_యుట యపపహాస్యాస్పదముగా నుండునని యజణ్౧గియు€ దప్పుని విధి 

యగుటచే నిట్లు వాాయుచున్నాండను. అయ్యా? శాస్తులవారూ? మీ విమ 

ర్శనపు(బద్దతిని బరికించినను మీ రచ్చటచ్చటం గుండలీక రణపు గుర్తులతో 

లిఖించెడి యాంగ్రభాషా వర్షములనుబట్టి చూచినను మీకా భామలో, గూడ. 

బాండితి యున్నట్లు తోంచెడిని. దానిలో మీకు గురుత్వము జేయుటకు 
నాకు లేశమును బ్రవేశములేదు గాని మనకు6 బిస్తుతము నడచుచున్న 
“వాదోప వాదములు” దానికి సంబంధించినవికావు గనుక, దీనికి సంబం 

ధించిన సంస్కృతాంధ్ర భాషలలో గురుత్వము చేయంగలనని నొక్కి_. 
వక్కాణించుచున్నాండను. ఇట్లు నా వా్రసినవాాంత లోకులకు సర్వదా 
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యడ వై ల న ల భోజనమునకు రానలదనిన, పట్టుచిర గటుకొనివతును” అను సామెతను 
అ అలలను 

క స్పురింపంబేనెడి నని యెజింగియు వాయ సాహసించిన నన్ను గౌరవించి 

యొకపరి నెలవుదినములలో దర్శన మిప్పింప6 గోరెవను. “అధవా 

విద్యయా విద్యా" కనుక నాకు మీ రాంగ్రణాషలో గురుత్వము చేసినా 

బుణమును డీర్చికోవచ్చును. లాక్షణికులు “కావ్య జశికయా భ్యాస9£”” 
మ 

అని వ్రాసిన వా9ింతకు6 బై రీతిని మీరు సార్హక్యము గలిగించుట సర్వధా 

యుక్తము. నను “కావ్యజుండ ను” అని మ్ రిందును వెనుకటి పతిగికల 

యందును వా?సిన వాక్యములలో ననేకములు తోశ్చడుచున్నవి. కావున 

వాని నందందు మీడే చూచికోంగలరని యిం దె_త్తలేదు. “అన్యోన్యం 

గురవో విపా9ః9”ొ కనుక నిట్లానర్చటలో మీకుంగాని నాకుంగాని యవ 

మానముకూడ నుండ(గూడదు. మీకు నేను ““చండాలు(డనుగాి” దోచి 

నను నాబుద్దికి మ్ రుత్తము బాహ్మాణ వంశజులుగనే ముమ్మాటికిని 

దోంచుచున్నారు. కావుననే యిట్లవ్రాయ6గలిగితిని..'నిచాదపి మహావిద్యా” 

యను దానిని స్మరింపుండు. ఇంతవజణకు మీరు వ్య క్తికిందగులవలయునను 

నాశయముతో వాిసిన యక్షరములను బురస్కరించుకొని వా?సినవా96త. 

ఇంక (బస్తుతాంశ ము నుపక్కమింతము. ఎదో యొకదానినిగూర్చి నిచ్దేశిం 

పు(డని కోరితిని. ఆ'స్తేమిరు నిర్షెేశింపక మరల బెక్కు_విషయములనె_త్తికొ 

నిరి;పోనిండు. ఈ యె త్తికౌన్న వానిలోనేని యొకదాని నీసారి నిరూపింపుండు. 

అనారోగ్య పియు_క్రమగు నసమర్హతచే మిమ్మి ట్లభ్యర్షించుచున్నా(డను, 
సత్యమును (గ్రహించి యట్లు అను[గహింపు(డు. ఇంక నా కోరకమి(ద 

మీరు నాకు. బరీకెరమై యొసంగిన “తృత్రళ్లోక చతుష్టయము” అను నభి 

యుకో క్తి కుదాహరణ ' మనందగు చతుష్టయములోని “అస్మాన్ సాధు 

విచింత్య"" ఆనుచాన్స. స నెట్టు పాడుచేయుదునో కొంతమ్మాత మె యిప్పుడు 

తిలకించి దానిని మీశ్క్తికొలందిని సమర్షింపుండు. ఈనా యవ్య _క్తవు 

(వాత స్వయంకృతాపరాధ (పయు_క్రము కాక కేవల పరెచ్చా ప్రారబ్ద 

పీయు_క్రమని పతికా పాఠకులెల్ల నెజింగియు యుందురు. కావున జారు 

నన్ను రోయకుందురని తలంచి యించుల కుపకఎమించుచున్నా6డను. 
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“ఆస్మాన్, సాధు, విచింత్య, సరతయుమభనావ్" ఇచట అస్మాన్ 

అనుపదమునకు (6 గణ్వ్రమహాముని యర్థము, బహాంవచ నము. "ఆస్యదేదః 

యోశ్చ” అను సూతిముచే సమర్హన యము, కాని “సవిశేషణస్య పిత 

ధి” అని యుండుటచేతను, ఇచట “సంయమధనాద్” అని విశేషణ 

ముండుటచేతను, చింత్యమనక తప్పదు. ఇ6క దీని సమరనమునకై కొన్ని 
సే ర్ు 

తో9వలు కలవు, వానిని శాస్తు9లవారే తౌొ'క్కు_దురు కాన ననందులకు. 

బూనక *ఏకవచనముగా నుండునట్లు దిద్దువొమ్ముని కాళిదాసును శిక్షించు 

చున్నాండను. ఇది మీ విమర్శనము ననుకరించు తెగలోనిది కాదు, ఇచట. 
గొంత “ పష్షవ్యత్య మున్నది” యని మీవంటి పా?జ్జులెల నంగీకరిం 

యట ఇ గా 

తురు. ఇంక “ఉచెః కులం” ఇయ్యొడ దంత్య తాలవ్య భేదము కొంత 

పితిబంధించెడిదియే మైనను, సంన్కృతభాషలో “దంత్య చకారము లేకు 

న్నను?’ తకళుదమునం. గల తాలవ్య చకారము దంత్య చకారఫఘుటిత మగు 

“ఉచ్చ” అనుపదమును స్పురింపంజెయు నను కువాదమును మీరెట్లు 

ఖండింతురు 2 “*చకాశే పనసపా9యొ౩ పురీషండి” ఆను లాకణికోదాహార 

అము మీరు తిలకించియే యుందురు. అట యథాకథంచిత్తుగా ముడి 

'వెటుటచే నిష్పన్న మెన ోశేప, వురీషి శబములలో శేవ శబ్లము శేఫ శబ 
లు ౬ ఉం రు (శ 

మునకు సారకమెట్టగునో ఇదియునశ్లేయిని యెజుంగు.డు. ఆసారకత్విము 
డి రా రా ష్ 

వలము సంస్కృత భాషకు మాత్రమే సంబంధించినది. ఇది యటుకాక, 
C7 

తెలుగుభాషను బురన్క_రించిన దొసంగు కావున చెషమ్య ముండునని 

వాదింపకు6డు. అకు యగు చో సంస్కృత గంంథస్టములగు, క శమ 

శ్యామాన్ ” లోనగు నిర్లుష్టపియోగములను మన యాంధదెశపుం బు స్త 
కములలో, ““మాన శ్యామాన్”' ఆని దిద్దుటకుం గతమెమో విచారిం 

పుండు. లాక్షణి కాశయ మేవివముగా.6 గూడ నశ్లీ లము స్ఫురింప గూడ 

దనియే నుడీ ? అట్లగుటచేతనే సర్వ దిశ నామాన్యభాష యగు గీర్వాణ 

భాషకుంగూడ నాయాయిో దెశప్ప వ్యవహారమునకు లోగ వలసియుండు 

అకు లాకంల౭కికులు సమ్మతించియున్నారు. దానింబట్ర యీళ్లోకమునందలి, 

“స్నేహ ప్రవృత్తిమొ అను పదముకూడ నక్ట్లీ లార స్ఫోరకమగుచున్నది. 
నం. C౧ యు 
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మా దేశముశండి * “సం కీ పదమున కంత పాిచుర్యము గా “పిరేచనా ర్ల 

కత్యము” లేదుగాని గదా దీనికట్టి యుర్ణయు పండిత పామర 

నాధారణ్యముగా శక మాంశ 8 Ss సం గల దనుకొసియె 

దను. దీని నిక్నృయము న. మీరు వాాయుదానివలన6 గాని తెలయు. 

ఇప్పటి గదాషాల(పాంత దెశవానుల మతమున నియ్యది యశ్తీ అము కౌెక 

తీరదు గదా ? ఇక్కడి కిది వెట్టికోంవ ను దెౌక్కి. దిడ్మాత తము గా విమ 

రృంపంబూనిన నాలఘు విమర్శనము. ఈ“పంవృ త్తి తి""కిని సమర్ధనముకల దు. 

గాని కాస్తులవారే చూపుదురు అదినాపనిగాయ. కోకములో నింకనుసగము 

కన్న నధికము కాలేదు. క్లోకమో? కాళిదాస కృజము, తఠాంపి. “పేరు 

వడిన చతుష్టయములో నాకటిి” కాంతం పాప, ఇది నాబుద్దిదోష మో 

కవిదోషమో ? తిలకింపుండు. పికృత మనుసరామః. మజియును "ఆఅబాం 

ధవ కృతామ్”” అనుచోట ౩? ““అబాంధవ” అని ఇదించి దానిని “హూ 

ఆఅబవాంధవ $”* అని సఎబోధించునట్లు సమన్వ్యయించికొనినయెడల. గాలిడా 

సున కనభిపేఎతమగు రాజదూషణము సంఘటించును. అపుడు తక్కిన 

పదములకు సదున్వయ మెట్లందురా ? హేఅబాంధవ, త్వయి, కృతాం, 

ఆన్యాకః స్నేహ పవృం_త్తి తిం, అని సమన్వయ ము. ఆర్హత స్వయ మే వేతి 

సంబధ్య శే. మజఏెతిన్తి * స్నహాపివృ త్తి తము” అనుచో నశ్తి అము వారిం 

చుట్ట కాళిదాసునకు నిక నుపపాడింపసవలసియున్ను ది. కస్త నత (డికు, 

a న్నహపరిన క్తి కిమ్ లేక సంస త్తిమ్*” అని దిద్రికొననగు. ఇక్కడికి శోక 

ములోని సగము శాస్తుులవారి  ధోరణినిబట్టి 'పేమర్శింపం బడినది. ఇంకను 

“త్వయి” లోనగుపదము లీ పిచ్చిమార్గముననే విమర్శింపవలసియున్నది- 

పిమ్మట జూతముగాక. మొ _త్తముమీ(ద గాన్ని యిట్రిదోషములున్నను 

నీళ్లోకము, చాల రసవత్తరమై "వ్యాసవాల్మీకాదులకన్న నిక్కవి నగ9న్రాన 

కన నుంచుచున్నది. వా రిప్పట్టున నన6గా వ్యాసులవారిప్పట్టున నితనియొద్ద 

ర ల న కవిజావిధానమును నేర్చికో వలసియున్న ది. ఇత్యాదు౭ం కృష్ణరాయ 

స్తు9లవారి ననుసరించి" నొ వాయు నక్క_రములుగాని బుద్దిపూర్వకము 

నేవాాయునవికావు. కావున న్నాపై నాగంహింపవలదని చదువరులను 
3 

4 
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మరలంబాగిర్జించుచున్నా(డను. నేనిదివరలో ““బాగుగనున్నదని మెల్లగా 
నొకమాట వాసి జాజవిడిచిన శాస్తుంలవారి "యార్ధిక ఏిమర్శనమెల్ల”” 

'పెదాని సజాతీయమే యనియు డానినెల్తం బిత్యకరమును పిడందీసి విమ 

ర్భింప వలసివచ్చుచో నేను మరల జన్మించి వయస్సునుబౌంది రావలసి 

నడేకాని యిపుడున్న శదిరబలము చాలదనియు నెంచి యట్లు జాఅివిడిచి 

శబ విషయమునుమాతిము చర్చింపంబూనితినని పాఠకు లరయుదురుగాక, 

వీరి విమర్శనమున ““అతి సర్వత వర్షయేత్”” అను నభియుకో క్తిని 

టౌ_్తిగా మన్నించుటవలనమును గన్పట్టదు. ఏ వెట్టి మొజ్టిమాటలనో 

వాియుమాకుభవభ్రూతికన్న నుత్తమస్థాన మొస(గిననెవరు సమ్మతింతురు? 

ఇక్కాలమునందలి యే కొందజకన్ననో కొండొక మిన్నలుగా నెకొందతో 

భావించుచున్న మమ్మును వ్యవహారభాషయగు తెలుంగుని అందు ఒందుగా 

మార్చికొమ్మని” యన్న నెవరు సంళత్తసింతురు ? ఈ రెండును సంఘటింప 

నివియే, ““'కవయః కాళిదాసాద్యాః | కవయోవయ మప్యమ్ : పర్వతే పర 
మాణెచ పదార్థ త్వం వ్యవస్థ్రిత మ్ .”” కావున శాస్తులవారి మెచ్చున కుబ్చి 

తబ్బిబ్బగుటగాని నిరసనకు చింతించుటగాని యొనర్చువారు, “పసరమామా 

యికులని”” మా తాత్పర్యము. వి స్తరమెంచులకు ? వా రిడిన (పశ్నమున 

కుత్తరముగా “'నాపాడుచేయు విధమును” జూపితిని. దీని నింక వారు 

బాగుచేయవలయును, చేయనే లేరనకొందము. కాదు న్యాయముగనేసమర్దిం 
తురనుకొందము. నేను వారి వా్శంతయంఐదలి సాంమున్నుగహించి మిన్న 

కుండెదనా ? ఏదో బదులని పేరుపెట్టి గిల్కు_చునే యుందును ? దీనికి 

నిర్హతలెవ్వరు ? ఈ యధాత్తువాదము నా(గువారెవ్వరు? 

కో, స్వాథీనో రనసనాంచల 1 పరిచితాశ్ళబా 8 కియం త$ఃక్వచి 
రా డె 

తోణీందోననియామక & పతిషట్ శాంతా స్ప్వతంత్రం జగత్. 

ఇంక నిప్పటికి విరమించుచున్నా డను, ఎంత యొ ప్పెనడానినేని 
Ou 

తప్పుచేసెదనని నాయంతట నేనై కాకున్నను శ్రీశాస్తు%లవారి నిర్బంభము 
వలన నన౭గా వాది ఏమర్శనవిధాన మిట్టిదియని చదువరులకు దెల్చు 

టకె నను బితిజపట్టుట కొంత దొసంగు కాకపోదు. ఇందులకు నేనెంత 
యా కూట 
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చదువరులను ““మన్నింపుండని”” పా9ర్రించినను నాపై వారు కొండొక 

కను లెబ్బంజేయక మానరని కొంకుచున్నా (డను. ఈ (పతిజ్హ 
(అ) ము 

శో. విదుషాం నివహో రిహెకమత్యా 1 ద్యదదుష్నం నిరటం కియచ్చ దుష్షం 
ళా oma as జు ఆం ఈక 

మయి జల్బతి కల్చనాధి నాదే । రఘునాదే మనుతాం తదన్యథె ళ్ 

Ons) శ్ జో 2 య లారి 

ఆని నుడిపిన రఘునాధభట్టా చార్యునికి( గాని శో. ఆమూలా(థ తృన్వ్యానె రి 

క వాచా మాచార్యతాయో $పదమనుభవితుంకో=. స్తి ధన్యోమదన్యక8.”” 

అని నుడివిన జగన్నాధపండితరాయలకు6గాని తగునుగాని నావంటి నామా 

న్యునకు€ దగదు. పైనుదహరించిన శోకద్వ యమువలన శాస్తు9లజారి 

వాింతలోనివేంకటశాస్రిగారు పికటించిరి. నందిని పందినిచే నేది. పందిని 

నంవినిచేసేది యిదేకా౭బోలును........ ఎవిమర్శకు(డును చారిత్రాత్మకముగ 

(పుక్కి_టికథలుగాక నిట్లు పితిజ్ఞపట్టిన 'మైజు(గను-” అను నకరములు 

పరా_స్రములు. ఇపుడేని యెజు6గందగు. ఇది యిటులుండ, తగకున్నను, 

నియ్యది యనుకృతికై కైకొన్న భూమికనుగా భావించి పాఠకలోకము 

నన్ను కమించుగాక యని వేండుకొనుచున్నాండను. 

ననృయ్య భట్టు 

ఈయన్ని గూర్చి యెప్పుడో సుమారు యిప్పటికి 45 ఏళ్ళనాండు 
దెపీభాగవతప్పీఠికలో యేవో కొన్నిమాటలు [వాయవలసి (వాయడం తబ 

స్టెంచింది. దాన్నిగుణజించి నేంటెవణకున్న్నూ యెవరున్నూయేమీ వ్యతిరేకంగా 

వా౨సినట్టు లేదు. అందులో నేను వా్రాసిందేనా మజేమీలేదు_ 

“నన్నయ సమున్నతుండై కడు లక్షణంపుం బోివై గుది గూర్చు 

నేర్పుగలండై తగు” అని మా౭9మే. ఆయన్ని పియోగవిషయంలో కవి 
తరియంతో యెక్కువ నియమనిషలు కలవా(డని కవులందఖూ అనాదిగా 
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పొగుడుతూనేవున్నారు. అహోబల పండితు(డుకవిత్రయంవారిలో నన్నయ్య, 
సంయోగాన్ని శిరసావహిస్తాండు కాని తక్కిన యిద్రజీప్ తలుచు, తోనే 
స్తూనే వుంటాడని విజ్జ్ణులందణూ యెతింగిన విషయమే. ఆం ధ్రళబ్లచింతా- 

మణి నన్నయ్య రచించినక్టే పలువు రభిపాగియమపడతారు. నేనుకూడా 

యాతెగతలో వా(డనే. నన్నయ్య(పయోగాలు కొన్ని చింతామణి సూత్రాలకు, 

వ్యతిరేకించినవి కనపడతాయి. దాన్ని(బటి 
ది €ఎ 

““తానొక కట్టుచేసి యది. తప్పెను నన్నయ కొన్నిచోట్లి” అని 

వాాశాను. యిది స్తూలద్భష్టినిచూ స్తే నన్నయ్యకు న్యూనతాపాదకమే గాని 

గౌరవాపాదకం గాదుగదా? అయితే సామాన్యులదృష్టలో తప్ప విజ్ఞుల 
దృష్టిలో యీలాటిసందర్భాలు న్యూనతాపాదకాలు కావు. యందుచేత నంటే 

పాణిన్యాచార్యులంత మహానుభావు(డుకూ డా తనళశాసనానికి భిన్నంగా స్యూతా 

లతో తయాగిత్తూ వస్తే ఆపియోగాలుకూడా సూత)పాోయంగా పండిత 

లోకానికి (వవృత్తినివృత్తులను శాసించడం ఆందణూ యొజింగిందే. యామ: 

ర్యాదను అహోబలు(డు వొక్కనన్నయ్యగారికే యిచ్చాడు. యితరలాక్ష 

ణతకీికులో కవితయంవారిపియోగాలు యావత్తుకూ యిస్తూ వచ్చారు. ఆత్మ 

కూరు పండితులతో మాకుకలిన విద్యావిషయికవాదంలో నన్నయ్య(పయోగా 

లి _స్తేనే తప్ప వారు వొప్పుకొనెవారు కారు. * దేవతలు ధర్మవర్తులు స్ట 

ఆనేది నన్నయ్యగారిది కావడంచేతనే వారు తోసేయడానికి వత్రకాక. *ధర్యు 

వృత్తులు” అని దిద్దడానికి వుషకిమించారు. భవతు. మెము నన్నయ్యను 

గూర్చి వాసినది బహుకవిసమ్మతమైనమాటగాని మాస్వంతాభిపాాయము 

లెశమున్నూ కాదు. నన్నయ్య వై దికశాఖకనక తి. వెం. కవులు వెదికళా 

ఖకు చెందినవారు కావడంచేత అతజ్ఞ్రి గొప్పచేశా రనేవారున్నూ వున్నారు. 

వారికి వొక నమస్కారం. యెవరికీ నచ్చనిమాట మేము వా స్రమ్మాత్రం 

పనిచేస్తుందా ? చేయదు. 

“ఇంచుకకేమి యజ్వయున్ లోంగక యాతనిన్ జెనయు” అని 
ఆపద్యంలోనే వాిశాము. దీన్నిబట్టి నియమాలలో సోమయాజులుగారు 
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నన్నయ్యకన్న నలుసంతలొక్కు_ తారని 1వాసినట్లు స్పృష్టపడుతుంది. యివెన్ను 

మాస్వంతకల్పున కాడు. నన్వయ్య్యగారి సీసాలు యతి తోపారిరంభి స్టే యత 

తోము, (పొసతోటి పా9రంఖి క్ (పాసతో మే. ఒకదళంతో దానితోటిన్న 
PURI 

వేతొకదళంలో దీనితోటిన్నీ పా9ిరంధి చే ఆప్రకారమే ముగింపంబడతాయ 
నిన్ని తక్కిన థాఠరతీకవిద్వయంవారి సీనాలు యూ నియమాన్ని ఆంతగా 

మాటిం చినట్లు లేదనిన్నీ విమర్శకులు యిదివజకే వా”సివున్నారు. అయితే 

నన్న య్యగారుకూడా యుక కట స్వల్పంగా యానియమాన్ని పాటించక 

& ~ ry ఆద్య అ అం న వ గ అభ్యనుజ్ఞ యిచ్చివున్నారనికూడా వార్మవాశారు. అర్రానున్వార గల [గాము 

_ De Pe జి జ వడం ఆ అద గా పూర్వక (పాసకు ఆది లనివర్జాన్ని నన్నయ్యగా రెక్క_డా వాస పెట్టు 

చేదు. తిక్క_న్నగారున్నూ పెట్టలేదుగాని._ 

“క. నగములు....యె | సంగుపూర్వస్టితిన" అని ఇాంతిప ఇంతలో 

కా(బోలును వొకచోట సారబిందు నిరర బిండువులకు (పాస పెటినట్లు 
(. యా రు గా 

కనపడుతుంది. యింకా యీలాటివేసేహారలేశాలు కొన్ని (శ్రీగిడుగుపంతుల 

వారు చూపివున్నారు. (కకార కకారాలకు యతి పెట్టడం వగయిరాలు 

కూడా కొందు చూపుతారు “వ్యయము” అనుటకు బదులు “వయము” 

ఆని పోమయాజూలుగారు చెద్దరానిచోట వాడినారు. ఆది వ్యావహారికం 

గాని (గాంధికంగాదు. యేవో యిట్టులేఆ మమయము వగయిరాలు చూపు 

తారు కొందటు 'తిక్క_నగారికి. యీమాటలు మనస్సులో షెట్టుకొనియ్యేవే 
“ఎన్నియో దోసముల్ రావ టసన్ నన్న్నయకన్న6 దిక్క_నకు నబ్బుండానె_ 

తన్మాతంలోన్"”" అని వారివారి వాదమును ఖండించు తాత్సర్యంతో వక 

వాక్యం ఆభ్యుపగమ్యువాదిపురస్కారంగా వా?సి వున్నాము. దానిని శాఖా 

'ద్వెషంగా ఆపవదించేవారికి మేము చెప్పందగ్గ జవాబు తేశమున్నూ లేడు. 

“సహృృదయా 8 విమాజణమ” అని మాతమే మనవి చేయుదుము. నన్న 

య్యగారు ప్రయోగించినదే ఆయితే అది వకవేళ శాస్త్రవిరుద్రమే అయినా 

దాన్ని ఆనుకరించిన తిక్కనాదులను యెవరూ యేమీ అనడానికి అవకాశం 

లేనట్టు కవిరాక్షను(డు సిద్ధాంతీకరించి వున్నాడు. 
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“శ ఆదిని శబ్లశాసనమహాోకవి. చెప్పిన భారతంబులో ” ఆనే 

పద్యార్హం యొజింనినవా దలదఠమా మెసందర్భాన్ని అంగీకరిస్తారు. దుర్లయ 

శబ్రగతణత్వం నన్నయ్యగారినా॥టికి నిర్దుష్టమేఅయినా తిక్క_న్నగారినా(టికి 

దుష్టమనేవాదం బయిలు దేరివున్నట్టయితే తిక్క_న్నగారు వదులుకోవలసివుం 

డేది. కాని ఆలా వదులుకొన్నట్టులేదు. యీసిద్దాంతము శేఖరకారకునిదవడం 

చేత తిక్క_న్నగారు శేఖరకారకునికంటు (యీ పూర్వాపరవిచారం బౌ త్రిగా 
తెలియక ఒకరు కాశికావృ తికంకు కౌముదే పూర్వమెందుకు కాకూడ 

దంటూ వాగిశారు పూర్వులు కావడంచేత ఆయనికి గోచరించవలసిన ఆవ 

శ్యకత లేదనుకున్నా అనుకోవచ్చును. కాని తిక్క_న్నగారు వొకచోట 

అక్షోహిణీశబ్లాన్ని యతిస్తానంలో ప్రయోగించి వున్నారు. “ ఆకాదూ 

పాన్యాం” అనే వా_ర్తికంవల్ల ఆక్షొహిణీశబ్లం కౌకార ఘటితమే కానిఓకార 

ఫటితంగా కూడా వుండడానికి అవకాశం లేదు. కాని ఓకారఘమఘటితంకూడా 

వుండవచ్చునని త_త్త్వబోధినిలో సమర్గనం కనపడుతుంది. త_త్వ్వటోధిని 

గాని కౌముదిగాని తిక్క_న్నగారి నాంటికి పుట్టినగంంధాలుకావు. అయితే 

ఆయన కీవిషయం యెట్లు గోచరించిందంకే వారుచదివిన యితరగ9ం 
ధంలో యెక్కడో వుందని సమరనం చెప్పుకోవలసి వుంటుంది. విషయం 

విషయాంతరంలోకి డేంకుతూ వుండి. మనకు పిధానం నన్నయ్యభట్టు 

ఆంధానికి పిపధమలాకణిక కవి అవడంచేత అతనిపరియోగ మెట్లిదెనా 

ఆది తిక్కనాదిమహాకవులకు ఆదరణీయం కావలసివచ్చిందన్న దే. యేకొం 

దలు చేదస్తులో తప్ప తక్కినవముహి కవులందలూ వక్క_నన్నయ్యనేకాక 

కవిత 9యాన్నిి పంథమాచార్వ్యులుగా సమ్మానించి వున్నట్టు లక్షణ గింధాల 

వల్ల స్పష్టపడుతుంది. మేము యీతుదిమతాన్ని ఆవలంబించడమే కాకుండా 

యింకా ప్పిసిద్ధులై న. ఫోతనాది మహాకవులనుకూడా పియోగా లవిష 

యంలో ఆదర్శపాంయులుగా పెట్టుకొని కవిత్వాన్ని సాగిస్తూవచ్చాము. 

యీ అంశాన్ని క. నన్నయకవి పెట్టినా(డుకదా ? తిక్కనాది కపీం్యద్రుల 

కాదిభిక్ష........వీరలును వీరిమార్షమ్ము గోరి యాంధ్ర కృతుల నొనరించి 
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బహుబహూక్ళతుల నలరు వారలును మాకు. బూజ్యులు”--అనే మాశ9వ 

కానందపద్యం ప వుంది. తిక్క న్నగారు, అర్హబిందు రహిత 

మైన నగము అనెడానికి సార్రబిందుకమైన ఎసంగు అ న దాన్ని 

(పాసలో నిల్పడాస్ని బట్లియేవే మేము అట్టిపాంసమును వాడియుంటిమి. 

యిది యేమో మేము న్వతంతించి చేసినససాహసమని వొకానౌకరు యీ 

మధ్య గుంటూరుడిస్టిక్టలోని కాస్త్రజ్ఞులుకాని విమర్శకులు వ్రాసి వున్నారు. 

బహుశః వారు తిక్కన్నగారి పియోగాన్నేనా చూచివుండ రనుకుంటాను. 

భారతంలోవున్న విశేషాలు యెందజెంత ళోధించినా యింకా మి7పలుతూనే 

వుంటాయి. ఆ కారణంచేత నే 

“సముదమున కెవ్వ(డు పారము నిర్హయించెడిన్” అని దేవీభాగ 

వతంలో వాియవలసి వచ్చింది. దిన్నిగుజించి గుంటూరు డి॥ విమర్శ 

కులు పూర్వులు భారతమహాసము [దాన్నుంచి ముత్యాలూ రత్నాలూతీ సై 

వీరునత్తగుల్లలు కాంబోలు తీశారంటూవా9శారు. వెనుకటి బారికి 

దొరికితే మాకివి దొరికాయని ఆయనకు తోంచడాని 

అపి 

"కేవనోకారణం 

వుంటుంది. ఆకారణం కిమంగా ముఎదుముందుగోచరిస్తుంది. కనక విస్త 

రించేదిబేదు. రచనావిషయాన్ని అనుకరించడంలో మాకునన్నయగారి 

కంక తిక్క_న్నగారిమందే యెక్కువ గౌరవ మనేసంగతి మాభారతనాట 

కాదులు చదివినవారికి గోచరమే కనక ఏ స్పరించేదిలేదు. దేవీభాగవతరచ 

నలో కూడా మేము తిక్క_న్నగారిశె లినే వరవడిగాం బెట్టుకున్నాము. 

యెంతనవనజకు కృతార్హుల మైనా మా అది లోకం తేల్చవలసినవిషయం గాని 

మావిషయం గాదు. శ్ర్రీనివాసవిలాసపీకిక లో 

“లిరచించినారు దేవీభాగవతమును దిక్కున్నశైలిగాం దెల్లుబాస" 

అనియ్యేవే వాాసియున్నాము. తి. వెం. కవులెక్క_డ తిక్క_న్నగా 

రెక్కుడ ? నక్కె_క్క_డ ? దేవలోక మెక్క_డ ? అనేవారికి మేము జవాబు 

చెప్పవలసివుండదు. యెవరినో వరవడిగా పెట్టుకోక యేలాగా తప్పును 

కదా? ఆస్పుడుమాతం యీ ఆకేసణకు గుణికాక తప్పుతుందా ఇ? అందు 
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చేత కవిబిహ్మూగారినే వరవడిగా పెట్టుకున్నామని మామనవి. పోనీ ఆది 

కవిగదా ? నన్నయ్యభట్టునే వరవడిగా పెట్టుకోరాదా ? ఆలా పెట్టుకుంకే 
కొంత శాఖని గౌరవించినట్టుకూడా అపుతుందని యెవరేనా శంకిసారే మో? 
వినండి యధార్జాన్ని. ఆంధ9కవులలో యింత వణకు నన్నయ్య ధారాశుద్దిని 

అనుసదిలచి కృతార్లులె నవా ఆజకున్నూూ నాబుద్దికి కనుపించడంలేదు. 

ఆయనకవిత్వంలో తక్కినగుణగణాలాలావుండంగా సమాసశె లి బహు 
అసాధ్యస్థితిలో వుంటుంది. దాన్ని అనుసరిద్రామంయే బొత్తిగా కొజకంబ 
డదు. కొన్నిపద్యాలు వుదాహరించి చూపితేనేబాగుంటుందిగాని గొంధవి 
_స్తరభయం బాధిస్తూవుంది. (1) కురువృద్దుల్ గురువృద్దబాంధవు లనే 
కుల్ (2) మదమాతంగతురంగ కాంవనలసన్మాణిక్య గా ణిక్వ- లోనై న 

పద్యాలు యెన్నో వున్నాయి. చదువరులే పరిశీలించుకోవాలి. కొద్ది గొప్ప 

యీ సమాసధోరణి పెద్దన్నగారికవిత్వంలో కనపడుతుందని అన్యత్ర (వాసి 
వున్నాను. కాబట్టి యిక్క. డస్పృశించివిడుస్తూన్నాను. నా ఆభిపాియాని 

బట్టి ధారాశుద్ధికి నన్నయ్యకు నన్నయ్యేకాని యితరులు డీటుకారనియ్యే వే. 
యితర గుణాలలో యితరుల కవిత్వం నన్నయ్యగారిని మించుతుందంపే 

ఆది యధార్హమైనా కాకపోయినా నేను పివదించేవాల్ణికాను. నాయీ అభి 

పాంయం లోకానికి యెంతవజకు నచ్చుతుందో నాకు తెలియదు. యీ అభి 
పాగియం నిన్న నేడు పుట్టందికాదు. చాలా బాల్యంలోనే పుట్టంది, 

డెబ్బయో పడిపూ ర్తి కావచ్చినా యిది మాజినట్టులేదు. యింకముందున్నూ 
మాటుతుందని తోంచదు. కొన్ని అభిపాగియాలు వెనుక వకలాగు 
వుండేవి. యిటీవల మతటివకలాగు మాజిపోయాయి. ఆందులో మచ్చుకు 

వకటి వుదాహరిన్తాను. మను,వసుచరితంలలో వసుచరి(తే ఆగరిస్తానానికి 
వస్తుందని కొంతకాలం అనుకొనేవాలి. యిటీవల ఆ అభిప్రాయం మాళతింది, 

యేలా మాతటిందో వాంయవలసివ సే చాలా వా9యాలి. కనక పెథానాం 

శాన్ని వుపకంమిన్తాను. శాఖాభిమానా లనేవి నిన్న నే(డు పుట్టినట్టు 
తోచదు. ఆనాదిగా వున్నప్టే తేలుతుంది. కాని వై ద్యవిషయంలోనున్నూ 
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కోర్టువిషయంతలోనున్నూ దీన్ని పాటిస్తూన్నటు కనపడదు. చూడండీ; 
యెవరివెద్యం బాగానచ్చుతుందో, యెవరిహా స్తం అమృతహా _స్పమని పేరు 

పడుతుందో, వారు తమశాఖవారు కాకపోయినా వారిదగ్గిజికే రోగులు జెడ 
తారు. ఆలాగేకోరువిషయంలో ప్లీడర్త డగిజికిన్నీ. కవిక్వం కూడా శాఖభాభి అక్ర mm 0 AN ంఎ 
మానాన్నిపట్టి మెచ్చుకానేవారు పా9జ్జులలో వుండరనే నాతలంపు. ఆలా 

యెవరేనా వున్నావారియభిపాొయాన్ని లోకం బొత్తిగా ఆవరించడు. 

లోకం ఆదరించనప్పుడు మనలో మనం యేమనుకుంటే యేంలాభం + 

యింతవణకు వాసిన్నభా(తవల్ల మాకు భారత కవులలో యెవరియెడల య్ 

యేువిషయంలోవున్న ఆభిపారియం యేలాటిదో గోచరిస్తుంది. కనక యిక 

విస్పరించేది లేదు. దేవీభాగవత పీఠికలో__ 

క. ఎన్ని పురాణమ్ములు తా।మన్నిటి నాంధేకరించి యనుకంపన్ గా 

కున్నన్ దీనిన్ విడుతుర; నన్నయభట్రాది కవిజనంబులు మాకున్. 

ఆని వకపద్యం వా౨సివున్నాము. యీపద్య మే యీావ్యాసం (వాయ 

డానికి తగ్గపస_క్తి కల్పించింది. కనక దీన్ని బాగా గమనించవలెనని 
హెచ్చరిక. మమాంధ్రీకరించడానికి ఆరంభించేటప్పటికి యీపురాణం 

ఆంధింలోకి యెవరూ అనువదించలేదనే తాత్సర్యంతోకే మేము ఆరం 
భించాం గాని లేకపోతే ఆరంభించేవాళ్ళంకాము. గంంధరచన పూర్తిఅయి 

సాఫువా౨స్తూ వుండ6గా తూర్పున తిపురాన తమ్మన్న దొరగారున్నూ 

పడమట ములుగు పాపయారాధ్యులవారున్నూ పూర్వమే తెలి(గించినట్టు 

ఆ పులు చెప్పగా విన్నాము. (శ్రుదాను (శ్రీరామకవిగారు కూడా తాము 

ఆంధీి9కరిస్తున్నామని స్వయంగానే చెప్పినారు. ఆ చెప్పేటప్పుడు మీరాం(థ్ 

కరిస్తున్నారని విన్నాననికూడా వారే నెలవిచ్చారు. ఆయావిషయం ద్వితీయ 

ముద౦)ణపీఠికలో (శ్రీ దాసువారి భాగవతపీఠికలో సుమారు యిప్పటికి పద 

హా రేళ్ళనాండు నను వాళి సేవున్నట్టు జ్ఞాపకం. సంగతి సందర్భాలు యీలా 

వుండగా గుంటూరు డి॥ విమర్శకుండుగారు మామీద యేలాటి అపవాద 

చేస్తున్నారో ! చూడండి... 
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తే. గీ. దేవిభాగవతంబు నాంధీకరణము 

నందు€ బిపి) ములుగ చేరంద6గోరి 

(వాసితిరె ? యిట్లు దాసు (శ్రీరామకవి తె 

నుంగు చేసినయది మున్నెణీంగి యుండి. 

మః కంమమది లేని యూనుడుల గౌరవమం దెదవయ్య? ....సీవచించువా 

క్యములవియెల్ల 'వేదములుగా గంహియింతు౮ ! పండితో త్రముల్. 

మాయం దీమహనసీయు(డి కింతకోపం యెందుకో ? యెవరుముందు 

తెలింగి స్తే వచ్చేఆధిక్యం యేమిటో: వొకరిది వొకరుచూచి తెలి(గించా 
రని బుజువుచేసి నింది స్తై యింకా కొంత బాగుండేదేమో ? మాలోమాకే 

మొనా వ షమ్యాలున్నాయా 7 వుంటే శ్రీరామకవిగా రీ కిందివిధంగా 

యెందుకురాసారో ఆలోచించండి పాంజ్ఞులారా 7 

చ. తిరుపతివేంక కేశ్వుంసుధీమణులన్ గొనియాడి మొక్కె._దన్ 
సరసులు నాకు మితు)లును సర్వజన_స్తవసీయ పాండితీ 

భరితయళుల్, తెనుంగునను భాగవతంబురచింపంబూని రం 

చెజింగితి వారివల్న, గణియింపరు నాయపరాధవుంజమున్. 

ఆయీ పద్యతాత్సర్యాన్ని విమర్శకుండుగా రేలాచేసుకొని మమ్మల్ని 

అపవదింప  మొదలుపెట్టారో నాకు లేశమున్నూ బోధ కావడంలేదు. 

“అన్యబుద్ది అప9త్యక్ష” మంటారు యిదే కాంటోలు. దిక్కు_మాలినవ9వి 
ధమత్వం, దినికోనం యింత తగవెందుకు ? ఉత్తరరామాయణాన్ని సోమ 

యాజిగారు ఆంధీికరించారు. తరవాత చాలాకాలానికి దాన్నే పాప 

రాజుగా రాంధగికరించారు. పిప9ధములు తిక్క_న్నగా రవడంచేత పాప 

రాజుగారి కవిత్వానికేమేనా గౌరవం తగ్గిందా ? అందుచేత విమర్శకుండు 
గారదో కోపం మనస్సులో పెట్టుకొని యేవిధమైనవై షమ్యాలున్నూ 
యెన్న(డున్నూ లేని మామామధ్య పొరపొచ్చెములు కల్పించి మమ్ము 
దూషిస్తున్నా రేకాని అన్యంకాదని మనుష్యమాత్రులకు గోచరించే విషయమే 
కనక వి స్తరించేదిలెదు._ 
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బ9తికివున్న నామీందేకాదు యెన్నండో చచ్చి స్వగ్గమలఎకరించిన 

నన్నయ్యమీ(దకూడా విమర్శకుండు గారికి విపరీతమైన కోవమే వుంది. 
ఇమా పద్యాలు చూడండి .__ 

ద, మొదలిడి భారతంబు తుద ముట్టకముం దె యరణ్యమందు( (గుం 

కిదిటయలంకరెంచుపనికిం జనునన్న య ముకుం దా డయ 

న్వదలిన దెట్టులయ్యెనది వాకొనె దాతనిపేరు గుచ్చి, నీ 

మది కిచి తోయ నౌ దురభిమానికి యు క్షము బెట్లుదోంచెడిన్” 

చూచారా ? మేము నన్నయాది మహాకవులు మాకు తెలింగించుకొన 
డానికి యీదెపీభాగవతాన్ని దయచేత వదలిపెట్టారనడం విమర్శకుండుగా 

చికి యెంత ఆపరాధంగా తోంచిందో : యూ కారణంచేత నేను “దురభిమా 

నిని”గా వారికి తోంచి చివాట్లు పెడుతూవున్నారు. ఇక్కడ నాకు కర్తవ్య 

మేమిటి ? యేమీలేదు. శిరసావహించి వూరుకోవడమే. ఆ వద్యం తర 

శూయి పద్యంకూ డా చూడండి 1 మా 9జులారా శ 

క. దయభచె. దెనింగింపక న 

న్నయభట్టిది మాకు నిచ్చినాండనుకన్నన్ 

క్రైంయ మెక్కున గన(ఐబడు ని 

శ్పయమగు మామీ౭దికరుణ జచ్చెనటన్నన్ . 

అబ్బా 1 విమర్శకు(డుగారి ఆగంహోనికి పట్టపగ్గాలే కన్సడడంలేదు. 

మయుందుకో ! నన్న య్యగారిమీ(ద యీ ఆకారణకోసం. మమ్మల్ని విమర్శ 

కుండుగారు దిద్దుకొమ్మన్నట్టు దిద్దుకోవలసివ_స్తే నన్నయ్య భట్టును మాత్రమే 
“జయచేత చచ్చినట్టు" వుటంకి పై యేలాసమన్వయిస్తుంది. తిక్కు_న్న., 

యెజ్ఞన్న, పోతన్న, సోమన్న, ఇంకా యెందతో పాగిబీన కవులు 
మాయందు దయబేత చచ్చివున్నారని వా9యవలసివస్తుంది గదా ? అప్పుడు 

ఆ విషయం వె దికశాఖవా(డైన నన్నయ్యకే ఘటింపక విమర్శకుండుగారు 

సే)మించే వారికికూడా తగిలితే అది వారి ఉపదేశానుసారం మేము చేసిన 

ఆపరాధయమైనా మామీ(ద మతింత కోపంపాచ్చి మమ్మల్ని యింకా నింది 
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సారేమో అసలు పద్యంలోవున్న--- “నన్నయభట్లాది కవిజనంబులు” 

అనే పదంలో యెంత పరిశీలించినా యేవిధమైన దుర్వ్వనిన్నీ లేకపోయినా 

విమర్శకు(డుగారు నన్నయ భట్టుకు ఆంధకవీశ్వరులలో పిపిధమత్వం 

యె_దుకురావాలి అనేవుక్కు_రోశంతో యీ మందలింపు వుపక్ళమించినట్టు 

పసులకాపరులకుకూడా గోచరించే విషయంలో యింతకన్న పెంచి 

వాయడం అనవసరమని విరమిస్తూన్నాను. యిది వాకచిత మెనకాలం. 

యీోకాలంలో విమర్శనాలుమాత)మే కాదు. యింకా  'యన్నో. సందర్భాలు 

యీలాటివే కనపడతాయి. “కాలాయనమః కలవికరణాయనమ౭ః”నన్నయ్య 

భట్టుకంచె పూర్వం తెలు(గుకవిత్వం చెప్పేవారు లేకపోరు గాని యీాలాటి 

సలక్షణక విత్వం చెప్పేవారు లేకపోవడంచేత యితనికి ప(పథమత్వ్యభాగ్యం 

తటస్టించిందని చెప్పవలసివస్తుంది. గా విమర్శకు6డుగా రు నన్నయ్యుకం 

యంకోదోపూప్యు ఆపాదించివున్నా రు 

'తే. గి. పరుడు తోడయి నిర్వహింపంగ భార 

తము తెనింగింపం గలుగుట తానె చెప్పె 

నట్టినన్నయ్యభ ల్రైట్టు అర్హు 6డయ్యె 

హెచ్చు గలిగించి నీయిచ్చు మెచ్చు గొన(గ. 

నారాయణభట్టు సహాయమంటూ లేకపోతే నన్నయ్యభట్టు భారతాన్ని 

ఆంధ్రకరించనేలే(డని ఏరి తాత్సర్యమనుకోవాలి. భారతం నన్నయ్యగారి 

కన్వయించదనికూడా యీయన వాయ సాహాసింతురు. యీాసాహసాని 

కేంగాని పయిపద్యధోరణిచూడండి, నన్నయ్య పేరు వినంబడేటప్పటికి విమ 

రృకుండుగారి "కెంతఆగంహ మో ! యేమికాలకర్మదోషమో ? యూమధ్య 

కొన్నివాింత వీలాటివే చదవడం తటస్టిస్తూవుంది. కొంది... 

స నన్న్నయ్యగారి దౌపది és అనిన్నీ క తిక్కన్నగారి దౌంపది న్ 

అనిస్నీ విడతీసి వారి వారి వాగైపశద్యాలు చూపడం మొదలు పెట్టడం 

చూచి వెగటుగాందో6చి కాంటోలు మా సతీర్టులు (శ్రుకాశీభొట్ర సుబ్బయ్య 

శాస్తులుగారు గాఢంగా మందలించి వున్నారు. అడి కొంతవణకు అభినంద 
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సేయంగానే వుంది గాని ఆ సందర్భంలో తిక్క_న్నగారిరచనకు పిత్యక్ష 
రాని కిన్నీ బొత్తిగా అనౌచిత్యాన్ని ఆపాడించడ మనేది కొంతళోచ్యంగా 

నాకు తోంచింది- అట్టిసందర్భంలో నీవెందుకు సుబ్బయ్యశాస్తుల్లు గారి పూర్వ 
పక్షొలను ఖండించకూరుకున్నావని యెవరేనా నన్ను 1ప్రశ్నిసారనుకుంటాను. 

సుబ్బయ్య శాస్తు)లవారు మంచి శాస్ర్రజన్యజ్ఞా నంతో మిళితమెన యుక్రవై 

పుణ్యం కలవారుగా వుండడంచేత ఆయన ఆక్షేపణలు ఖండించడానికి పూను 

కంచే సుఖసుఖాల శేలేటట్టు కనపడక అనారోగ్యంచేత బొత్తిగా అసమ 
శ్హతా స్టితిలో వున్న నేను దానిజోలికి పోలేదు. నిజానికి సుబ్బయ్యాళాస్తుల్లు 
యడ య అవ లు 

గారు యెవతో నన్నయ్యనుగూర్చి అనుచితపువాింత వాాయడంచేత వారికి 

వాగ్పంధం కలిగించడానికే అట్టిపూనిక పూనివున్నారుగాని తిక్కన్నగారి 

యందు శాఖా ద్వెషం వృండి కాదనీ నేననుకున్నాను. అదేమాదిదిగా 

విమర్శించవలసివ_సై నన్నయ్యతిక్క_న్నగార్హ లెక్క_యేమి ? వ్యాసవాల్మీకు 

లాగుతారా ? కాళిదాస భవభూతు లాగుతారా = కాంబట్టి ఆది విమర్శనమే 

కాదు. అందుచేత సుబ్బయ్యుశాస్తుబ్లుగారు ఆపనికి పూనుకోవడం యింకా 

విచారణీయ మేను ___ 

“మయి జల్బతి కల్పనాధినాథే రఘునాధే మనుతాం తదన్యదై వొ 

అన్నట్టు సమర్లులై నవారు పూనితే మంచి చెడ్డగానూ చెడ్డ మంచి 
గానూ కావడానికి యేమా(తమూ అభ్యంతరం వుండదు. “జ్ఞానలవదుర్విద 

దులోపా(తలు తాటాకుదళ్శవలె క్షణంలో యెగిరిపోతాయి. కాళిదానుగారు_ 

“ఆధరస్య మధురిమాణం కుచకాఠిన్యం దృళోశ్చ లె వ్షవంచ 

అంటూ వకళ్లోకం లోకో త్తరమయినది చెప్పివున్నారు. సవహాద 

యత్వం వదలి దిన్ని సను బగ్గంపాడుగా విమర్శించి వాడు చేయడం 

మొదలుపెడితే యెవరుగాని సమర్థించనే లేరని సపితిజ్ఞంగా చెప్పవలసి 
వచ్చి చెపుతూవున్నందుకు లజ్జిస్తూవున్నాను. వూరికే మచ్చుకు వకళ్లోకం 

యెత్తి చూపివున్నాను. గాని యేకవిదేనా సరే యేకళ్లోకమేనా సరే సహృద 

యత్వాన్ని వదులుకొని విమర్శించడానికి దిగితే సమర్షించడం కష్టసాధ్యమే 
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అవుతుంది. యీశక్లోకంపేరెందు "కై త్తవలసి నచ్చిందం కు గుంటూరు డే? 

విమర్శకులు దిని సశాతీయమయిండే మాపడ్యం వకటి అక్ష్షకకా పరిణయం 

లోది యె_త్తి య్ముేమో వా సవున్నారు. ఆయనకు దినిద్వారా తెల్చడా 

నికే. చాలా ఉదాహరణలు చూపవలసివున్న్ననూ, అందుకోసం యావ్యాసం 

వాాయడంలేదు గనక ఆ విధానం యిక్కడ కొంతటప్రస్తుత మైనప్పటికీ 

వుదాహరించి చూపలేదు.“*న్లో. ఆస్మాన్ సాధు విచింక్య' "అన్న శ్లోకం మీ6ద 

సుమారు 16 యేండ్లనా(డు నా వికటవిమర్శన చాకచక్యాస్ని ఒకరికిచూహి 

ఉన్నాను. కావలసినవారు దాన్ని చూడండి. పూర్వకాలంలో కరాడా 

యీశా థఖాభిమానపంయు_క్రపక్షపాతాలున్నూూ ద్వెషాలున్నూూ వున్నట్టు అడిదం. 

సూరకవిగారికిస్నీ సోవుకవిగారికిస్ని జరిగిన యు క్తిపియు క్తి పసం 

గంలో సోమకవిగారుచెప్పిన___ క. పలుకుల చిలుకల కొలికీ_ ఆఅనేపద్యం 

సాక్షుమిస్తుందిం కాని అంతకుమించినసాక్ష్యం మజేదీ కనంలబడకపోవడంచేత 

యా శతాబ్దంలో వున్నంత ళాఖాభిమానాలు, లేక. ద్వేషాలు అప్పుడు లేవ 

నియ్యేవే మనం అనుకోవచ్చును. నన్నయ్యయందు తిక్క_న్నగారికి యెంత 
గొరవమో వుండడానికి ఆయన తెనిళగించినంత మట్టుకు భారతం ఆలాగే 

వుంచి' తరువాయి అందుకొని ఆంధ్రీకరించడ మే సహసిముఖాల వ్యక్తం 

చేస్తుంది. పదిహేను పర్వాలు అవలీలగా తెలింగించిన తిక్క_న్న గారికి 

ఆమూ(డుపర్వాలున్నూూ మూండునెలలలో తెనింగించడానిక్ చేతకాకపో 

తుందా ? అంతేకాదు, ఆపరతర్ణయమున్నూ తిక్క_న్నగారు మళ్ళాతెలి€ 

గించేయెడల రసవంతంగా వుండడానికి అభ్యంతరం వుండకపోవచ్చును 
గాని నన్నయగారి శె లి అనితరసాధ్యమవడంచేత ఆ విషయంలో ఇటీవలి 

కవులు యెక్కువగా వాదోపవాదాలకు దిగవలసివచ్చేదనుటకు సందేహం 

లేదు. వొకరు ముందుగాచేసిన పనినే వేజొకరు చేసేయెడల యేవో కొన్ని 

భాగాలు ముందువారివి అదివణకే శ్లాఘ్యతరంగా వుండే వకంలో యిటీవలి' 
వారి రచన అక్కడ తీసిపోక తప్పదు. సోమయాజులుగారు యామాటు 

మనస్సులో పెట్టుకొని ఆపర్వతితయంజోలికి పోలేదని యింతవంణ 
కెవ్వరున్నూ వాసినట్లు లేదు. * నేనున్నూవాళియను. తిక్కన్నగారికి 
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నన్నయ్యగారియెడల అపారమైన గౌరవమేగాని శాఖాద్వేషాదులేవిన్నీ లేవు. 
అనియ్యేవే వాిస్తాను. ఆగొరవం_.._“అండాది దొడంగి మూండుకృళతు 

లాంభి)కవిత్వ విశారదుండు విద్యాదయితుం డానర్చె మహితాత్ముండు 

నన్నయభట్టు దక్షతన్”” 

అనే వాక్యంవల్లనే గోచరిస్తుంది. అరణ్యపర్వ శేషం జోలికి పోక 
పోవడానికి లోకంలో వున్నపివాదమే కారణ మనుకుంటాను. నన్నయ్య 
గారి కవిత్వం సంస్కృ తపదభూయిష్టంగా వుండడానికిన్ని తిక్క_న్న గారిది 

ఆం౨ధిపదభూయిష్టంగా ఉండడానికిస్నీ పలువురు పలువిధాల ఆభిపా9ియ 

పడుతూన్నారు. నేను తెలుంగు కనక “టీకా౬పి సంస్కృత మేవి” అన్నట్లు 

కాక తెలు(గుపదాలతో రచించడమే యు_క్రమని తిక్క_న్నగా రభిపాాయ 

పడివుందురనిన్ని నన్నయ్య గారిక్యూ డా ఆంధికరణ విషయము బో 

సెసండర్భం గోచరించవల సే వున్నను అప్పటిపండిత మండలి యీసడిసా 

మోనని తత్సమపదభూయిష్టంగా రచించి వుందురనిన్న్ అభిపాాయపడ 

తాను. దీన్ని గురించి యింతమాతి మే (దా వాతను యింకా వాయాలి, 

ఏ్ది కవిత్వాలలో నాకు గోచదరించిన దింకొక విశెషము. యెంత సంస్కృత 

పద జటిలంగా నన్న్నయ్యగారి ధారనడిచినా ముఖ్య తాత్పర్యం మాతం 

తిక్క_న్నగారి రచనకన్న సుళువుగానే కలిగిస్తుందనిన్నీ తిక్క_న్నగారిడి 
కొంచెం ప్రియత్నంమీ6దగాని అవగతం కాదనిన్నీ అభిపాయపడతాను- 

ఈసందర్భం విరాటోద్యోగాల వఅకే. యుద్దపంచకంలో యీ చిక్కు... లేదు. 

తరువాత పర్వాలు శాంతివగయిరాలు ధర్మశాస్త్రం వంటిని. వాట్లలో ఆఅసలక 

సంస్కృతంలోనే అంతగా కవిత్వనె పుణికి అవకాశం లేనస్పుడు అనువాద 

కులకుమాత9ం యెక్క_డనుంచి వస్తుంది ? ధర్మళాస్త్రంగాని వై ద్యజ్యాతి 

షములుగాని ఛందోబద్దాలుగా రచించినా అవి కవిత్వాలనిపించుకోవని 

చాలాచోట్ల వాసివున్నాను. కనుక యిక్క_డ స్పృశించి విడిచాను. యితర 

విషయాలు చాలాచాలా నడిచినా ప్రధానంగా తెలుసుకో తగ్గది నన్నయ్య 

గారిశై లి సంస్కృత పదభూ యిష్టమే అయినా ఆడి సామాన్యులకు పతి 

బభదాదం చెప్పవలసిన _స్తే కొంత  అడుతగులుతుందచేమోకాని తాత్పర్వా 
డు a ce ab) 
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రాన్ని చేసుకోవడానికి అంతగా చాధించదనేడే. నాకుతోంచిన విషయం 

తది దీన్ని బటి యేమి, వ్యాకరణాది సంబంధమైన మ ఆశికొన్ని సంద 

ర్భాలనుబట్లి యేమి, ఆయన్నిగుజించి, కొంత వాిిస్తూ పిసక్తానుపం)స 
రంగా తిక్కన్న యొజ్జన్న గార్హనుకూ డా ““వముంగళాదిని ఆన్న భాష్యకా 

రోక్తి ననుసరించి కొంచెం యెత్తుకున్నాను దేవీభాగవతప్పీఠికలో __ 

గుం॥ డ॥ వివముర్శకుండుగారు యాలా యొతుకోవడానిక్క్కూడా వొప్పు 

కున్నట్లు లేదు. చూడండి. 
లా 

తే. గి. కవుల చారితంములు వాాయ6గడంగినావె ? 

దెవిభాగవతమున నీ తెలివి. జూపి 

దురభిమానంబు నీలోన డొరలి కాక 

యాదికవిభిద మిం దేమియవసరంబు. 

'దెవీభాగవతములో ఆదికవుల రచనాఖేదాన్ని గూర్చి నేను వాయ 
డంకూ డా దురభిమానపియు క్తమేనంట : అసలు నెను యమాఆంధ9 దే 

శంలో పుట్టడానిక్కూడా పిమర్శకుండుగారు సమ్మతించరనుకుంటాను* 
యీ కిరిందిమాటలు చూడండీ... 

(1) “ఉ. తిక్కనకున్న పేరు తెగం్యదెంచియె నన్నయ కీయ(జాలితీ, 
వక్క_.ట ! యెంతకెనం దగుదైనను దిక్క_నయేమి చేనె? సీ 
కెక్కు_వ యేమితివ్వి తలకె తెను నన్నయ 2 

(2) భా స దాంహ్మణుండవ యింత దుర్మాగమగునెొ 
“క. 

(3) “క. .... కవితాలలనమొగంబు బూడిదం బులిమెదచే ** 

(4) “మ. .... ఎటోచాకుండ6టోకుండంగా అవధానంబని నె_త్తినె త్తికాని” 

(8) “తగి... నీవె కవివె? సింగికూడ( గపిత్వంబు చెప్పలేదె 2 

(6) కా. బుద్దిలే చె ? యిది సత్యంబొనేె 2 

Wm మీ కా కాకోపమానమే సారకమౌ ”” 

(8) “చ. తెజవలుగా గణించితివె ౩ దపిరహితా 

(బుద్ధిహీను (డా్రావృధగా నియోగులన్” 



(9) 
(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

(15) 
(18) 

(17) 

08) 

(=) 

(20) 
(21) 
(ern) 
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ఆఫ లల ea వెట్టివెంకటాయ....” 
Ar 

చ్. ఎక్క_డనో విధాతలిఖియించిన యట్టి యదృష్టరేఖచ 

దక్కె_ను నీకు. బేరు కపితావిషయంబున నంతెకాని” 

“క్ర, లాభంబపబ్బినదానికి సీ భంగిన్ జచ్చి దడగా 

క. మీరాశుకవిత చెప్పంగ నేరక. 

“క. మన వేంకటశాశ్రి నీతిమాలిన వాతన్.” 

తే. గి, అఆయనమున కొక్ళ_సద్యంబు నల్లనేర్చు 
[గా 

వాండు మీకంజు ఘను(6డు-” 

స. కె పుంజెందిన వేళ వాిసితిరె ? మీకావ్యంబులన్ " 

Te rn నిన్నేమనందు ? నిటి 
6౪ 

రోంతలకు మెచ్చునటి సూరులను నిన్ను 
యు 

ననియతాత్కు6జేసిన విధినందు6గాక. 

“త్తే గి, ఆశుకవితావధానంబులందు మీకు 

శ_క్రిచాలమి( బన్ని ననాకు౭గా దె ణ్ 

“క పతి సీవో? తే కా తిరు 

పతిశాశ్తియొ ? యెజు6గ మీవివాహమ్మునదం 

సతు లూరేంగెడు నపు డుప 

పతియే ౭ అగాసనాధిపతి పల్లకిలోన్.” 

(అగాిననాధిపతి, కాం. క్వ ఆదార్యులు ఆంకువుగడా) 

“క. ఇద్దణు భో _క్తల ఆదర. మె 

తద్దినమని యిదియె కంర ట్ గునుక 

కిస్తే ని గంటే బది(౧౨)పధ్రైముల్ గెంటలతేని_నీకొల(డికి....” 

“ఊఉ. ----చచ్చి చెడంగలార లొక జామల తిర్చతివెంక మేశ్వరుల్,” 

“తే గి. కొ త్తవిశ్వ స్తలన మూలం గూరుచుండి....” 

(28) “తే. గీ. ఆరయ: బదియవనాటి ముత్రెదువలన-.-” 

(24) “ఆ. వె. సభకుంటోయి చూడంజాలనిమీరు---.. 
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(26) “తె. గీ. బుజ్రగౌజిగించి సున్నపుబొట్ట్లు వెట్టి 
ని (7 డం 

' తిరుపతిని వెంకటన్నను దింప్పినాము” 

(ఇదె సొంత తిట్టుకాదు, ఇతరానుకరణము 

(26) “చ. __--వదియవనా6టి యెదువలభంగి నడంగరె ఇ 

(2౧) “చ. ....నక్కపోతు నే. నని యుపమించుకొ 

మ్మదియె యన్ని విధంబుల సార్ధకంబగున్.' 

(2%) “క. .... వెంగలితన మింకం౭ గలదె | వేంకటశా స్రీ.” 

(29) BTN: ఫసల్ నై. పాజుటది యుకబంటుతనమె * 

(80) “క. ....నీ వీ వెడపోకలం(, బోయితె ? (ద్రావిడ యుక్తులన.....” 

(81) “చ పయూధరములు చిమ్ముకొంచరుగు [దావిడభామలచందము,” 

(విమర్శనములో ద్రావిడస్తీల పయోధరాల జోలి యేటికో 

యెన్నని చూపుదును ? యిదేదీతిని నూటపదవోరు డమ్మీ నెజు 

పుటలు తి. వెం. కవుల (గంధవిమర్శన మనే పేరుతో నొకరు పద్యాలతో 

పూరించినారు. వారు మమ్మిట్లు తిట్టుటకు పిధానహాతువు నన్నయ్య 

భట్టును మేము మా దేపీభాగవత పీఠికలో ___ “* అకణంపుటోవె ei 

అని సంభావించినందుకున్నూ పీవ9ధమకవిగా అతణి సమ్మానించినందు 
కున్నూ అనుకోవడానికి పయినచూపిన వాక్యాలలో యెన్నో ఆధారా 

లున్నాయి కదా ? కాని "మొట మొదటనే ఆవిషయం యొతుకొని కొన్ని 
ఈ 0 

తిట్లుతిటడంచేత స్తూలదృష్షికి అందుకోసమేమో అని మాతం తోస్తుంది. 
౧౧ యట డు యు చ 

అయితే యింకావున్న తిటకు ఫలితాన్ని “విచారించవదూ, వినండి, అసలు 
ద ద 

మాగంంథాలు విమర్శించడానికిన్నీ పూనుకున్నట్టులేదు. విమర్శకుడు 

గారికి మామీద వచ్చిన కోన మంతా “గుంటూరు సీమ్” కు సంబంధించి 

నదే. అందులో సపిమాణంగా మేము వాిసిన విషయమంతా కాక 

పోయినా యే కాంచెమో యె త్తుకొెని ఖండిస్తూ వచ్చారు. ఆ ఖండన 

యులా వుంటు6ందంకేు “నన్నయ భట్టాది కవిజనంబులుమాకున్”” అనే 

వాక్యంలో మేము వ్రాసిన నన్న మభట్టాది అనే అక్షరాలకు చేసిన ఖండన 

మేలా వు టుందో అచ్చంగా మూ(డుమూర్తులా ఆలాగే ఉంటుందని 
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చేతే చెప్పనక్క_అలే దనుకుంటాను. విమర్శకు(డుగారి పరిశ్రమకు ముఖ్య 

ఫలితం యేమిటంచే 1 మేము కొప్పరపు కవుల కవిత్వ పాండిత్యాలకు 

జంకి పాజశీపోయి ఆపరాభవాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి యేమీ వపాయంతో. 

చక గుంటూరుసీమ అనే అబద్రపుతడకను అల్లి లేని జయాన్ని ప్రకటించు 
కొని సంతుష్టిపడ్డట్టు తేల్చడమే. యీలా కేల్చడంలో కొన్నిచోట్ల జడ్జిగా 

నున్నూ కొన్నిచోట్ల లాయరుగానున్నూ కొన్నిచోట్ల సాక్షిగానున్నూ విమ 

రృకుండు గారు పనిచేసివున్నారు. యిలా మమ్మల్ని సమర్దించవలసిందని 

వీరిని కొపిపువారుగాని తత్పక్షీయులుగాని కోరివున్నట్లు నావమనస్పాకీకి 
తోంచుటలేదు, “పిమాణ మంత౭కరణ పివృ_త్తయఃి” గిరతవిషయాన్ని 
కూడా కొంత అందుకొని ఏరు సమర్దనానికి పనిచెసివున్నారు. అదికూడా 

స్వయంగా చేసిందే కాని దానికి సంబంధించినవారి పే9రణవల జరిగినట్టు 

తోంచదు. దానికింగాని దీనికింగాని వారివారి పేేరణ యేవాతం వున్నా 
గంధం అంత అనుచితధోరణిలో నడిచివుండదని నా నమ్మకం. గుంటూరి 

సీమపుట్టి యిప్పటికి మూ6ండుదశలు కావచ్చింది. అందులో అసత్యాలే 

వుంచే యిన్నాళ్ళనజకున్నూ మాకొప్పరపుసోదరులు వుసేక్షించేవారుకారు, 

“జల్లిసిమ” ఆనే పేరుతో గంధం వా?స్తున్నామనో వాగిశామనో వారు 

ఆరోజులలో చేనిలోనో వా౨సినట్టు జ్ఞాపకం. కాని ఆపు స్తకం బయటికి 

వచ్చినట్టు మాత్రంలేదు. యీవిమర్శన ప్వుస్తకాన్నిచూచి సోదరులు లోలో 

పల చాలా లజ్జిస్తారని కూ డా నా ఆంతరాత్మకు తోస్తుంది. 

ఈ విమర్శకుడు గారికి మాయందు అందులో విశేషించినాయందు 

వుండే ఆగ౨హ మే యూ వా96తకు కారణం. ఆగి పహానికి కారణం నేను 

వైదిక శాఖవా౯్ణగా వుండడమే. మరొక కారణం నన్న య్య భట్టు ప్రప్రధమ 

కవిగా వుండడమున్నూ అతళ్యై నేను. 

సీ. ““నన్నయకవి పెట్టినాండుకదా తిక్క_నాది కవీందుల కాడి భిక్ష” 

ఆని శవణానందంలో కవిత్వభికాపందాతనుగా 'పేర్కోవడం ఆను 

కోవాలి. అయితే వచ్చినకోపమంతా వినియోగించారో లేదో యెలా తెలు 

స్తుంది ? ఆలా వినియోగి_న్రే యింకా ముదురుపాకంలో తిప్టేవారేమో! 
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అందుచేత కొంత దిగమింగి వాసిన ప్రై భావించాలి. దూషించకుండా 

వాయరాదా అంటే దూషించకుండానే వాసివున్న పై ఆయన అనుక సి 

వుందురు. అందుచేత ఆప9శ్న మన మడగడం అనవసరం. 

విమర్శకు (డుగారు నాతోపాబుగా వయోవృద్దులే ఆని వారిపీరికలో 

వకవాక్యం చెపుతూవుంది. నన్ను వారు పద్యాలలోనేకాక వచనంలోకూడా, 

“-వేంకటళాన్త” అనియేకవచనంగానే వాడుతూ వుంటారు. అది వాలికి 

నాయందు వుండే నిదసనభావానికి సోరక మే. ఆయినా దానివల్ల వారి విమ 

ర్నన్మగంధత_త్త్వం పూర్తిగా వెల్లడి కావడం సంభవించడంచేత నాయందలి 

(పేమగానే భావిస్తాను. లేకపోతే ఆయా విషయాలు అన్ని కాకపోయినా 

కొన్ననా నేను ఖండించి మచ్చు చూపవలసివచ్చేది. యిప్పుడు ఆ పరి 

శమ కేకుండా పోయిందని వేజీ వాగియవలసి వుండదు. 

శా. కోవంబుల్ పనిసేయునే ? ఒరుల కెగ్గుల్ చూపుచో.-_ 

ఒకట్మాతం నామీ€ద పెద్దభారం దానంతట అదే వచ్చిపడింది. 

దూషించనివ్యండి భూషించనివ్వుండి సుమారు నాబ్లువందల పద్యాలకు యౌ 

మాత౩మో తక్కు..వగా తజుచునన్ను (నికృష్ణంగానే కానివ్వండి) సంభో 

ధిస్తూగ్భంధక ర్త విమర్శనవ్యాజంతో రచించినహుడు యా మూలంగా కృతి 

పతిత్వం అబ్బిన నేను ఆయన్ని సమ్మానించ వలసివుంటుందని వేజే చెప్ప 

నక్క_అలేదు. తిట్లకుకూడా సమ్యానమా ? ఆని శంకిస్తారేమో ? మాఫ్రాం 

తాన్న నా బాల్యంలో జరిగిన యో యితిహాసాన్నీ వినండి. తహాసీల్లారి 

వుద్యోగాన్నో డిప్యూటీక లెక్షరీవుద్యోగా న్నో చేస్తూవన్న వొక (బాహ్యా 

గృహాస్టు తనకూతురివఏివాహంలో సంతర్పణసమయం లో నేతిజాదీ పుచ్చు 

కొని నేయి వడ్డిస్తూ వుండగా చొకానాక బలశాలి (బాహ్మా౭యడు-_ ws అబ్బ 

సామ్మెమేనా ఖర్చు పెడుతున్నావా 2 మాగా సమ్ముద్ధిగా వడ్డించ వేమి” అవి 

యేమేమో అంటూ వొకచెంపకాయ కొట్టినట్టున్నూ దానితో దిమ్మతిరిగి 

ఆయన కొంత సొమ్మసిల్లి ఆజారీ అక్కడ వదిలిపెట్టి యింట్లోకి వెళ్ళి. 

ఆ బ్రాహ్మణి భోజనమైన తరువాత నావద్దకి తసుకురావలసిందని ఆర్హ రిచ్చా 

డనిస్నే, ఆలా ఆర్షరివ్వడం తోట స్టే అందజున్నూూూ యేదో శిక్ష విధిస్తారని 
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అనుకుంటూ వుండగా, యెచేతితో ఆయన తన చెంపంమీడ కొట్టివన్నాండో 
'ఆచెతికి వక మంచిబంగారు మురుగు బహుమతీ యిచ్చి ఆదరించి వం కం 

శుప్పటికి అందణూ ఆశ్చర్యపడ్డారనిన్నీ చెప్పుకోంగా విన్నాను. ఆబా? 
చ్కూండు ఆయన యెవరో లేశమూ యెజంగ6డు పాపం. భవతు. ఆకాలపు 

వాళ్ళ ఉదారతలు ఆలావుండేవి, రాయనభాస్కరుండు మొదలై నవారు ఆలాటి 

వుడారులే. యిపుడు నాకు ఆలాటి అవకాశమే తటస్థించింది. నేను సామా 

న్యగ్భహసును గాని జమ్ీందారుళి కాను. దానంతట తటస్తించిన ఆవకా 

శాన్ని దాంటంబెట్టకూడదు- గింథకం్తకు నన్నూ తిట్టడమే వుద్దేశమైనా 

గంథాన్ని కృతియిచ్చి కృతిపతిని చేసినట్లు తుదకు పరిణమించింది. కవి 
త్వం బాగా సావుగా వుంది. అందుచేత నాశ _క్రికొలందిగా._.“చం(దు+డి 

కొక నూలుపోగు” అన్నటు యేదో మా గ్రామంలో చిన్న సభజేసి యేవో 
అభినందనపద్యాలుకొన్ని చెప్పి యిప్పటికి నావద్ద నిల్వవున్న నేలుజోళ్ళలో 

వుతమతరగతి "సేలుజోడును బహుమతీగా యిచ్చి నోటితో లేదనడం 

శంయే చేతితో లేదన్నాండన్న లోకోకక్తికి లక్యంగా వుందామని తోంచిం 
దని తి రక రణ శుద్ది గా యందుమూలంగా వారికి నేను ఆహా్వానం పంపు 

తున్నాను. నాపాంర్షనను అచిరకాలంలోనే దయచేసి వారు సఫతీకరిసారని 
నమ్ముచున్నాను. వారు లేశమున్నూ సందేహించవలసిన విషయం 
యిండులో లేదు __ 

" 'కబ్బమిచ్చినవాని€ గన్న నిచ్చినవాని""* అనే వేణుగోపాలళతక 

చరణాన్ని వినవుంటారాయన. అంతేనేకాని ఆయన నాశంకలకు తగిన 
జవాబు వాగీయవలసిందని సవాలుచేసివున్నప్పటికీ ఆపనికి పూనుకొనేది 
లేడు. పూనుకుంకే మళ్ళా తిట్టవలసివస్తుందాయె. తిట్లకు తొస్తేజవాబు: 
చిషస్యవిషమౌొషధం. ఆపని నాశేకాదు యెవరికీ యిష్టంవుండదుకదా. 

ఆయన యేవో తిట్లు వాగిసివారిసి తుట్టతుదకు నాకు వుపదేశంగా వక 
పద్యాన్ని వా?సివున్నారు. దాన్నీ వుదాహరించి యీ అవాంతర విషయాన్ని 

వదలి (ప్రధానాంశంయెత్తుకొని నాల్లుమాటలువాిసి వ్యాసాన్ని ముగిస్తాను. 
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తే. గ్. పరువ మనియెడు చండభాస్క_రుండు మింట. 

నేగి తుది నపరాంబుధి నీడ౭బడియె. 

జరయనెడి కాలుచీ(కటి పొరనె నింక 

జ్లానదీపికంగాని యాత్మ గాంచుమయ్య. 

యీ పద్యంకూడా సదుద్దేశంతో వాిసిందికాదు గాని మనం సదూ 

'దేశంకిందే భావిడాం. 
హి. లు 

“కొట్టితే కొట్టాండు కొ_త్తకో తెట్టాండు” అన్న మాదిరిగావున్న యీ 

పద్యం వాగిసిన కవిని నేను ఆంతో యింతో కవినె వుండి తన్మూలాన్ని 
యెన్నో సమ్మానాలు పొంది వుండిన్ని శ _క్రివున్నంతలో సమ్మానించకుండా 

యేలా వుండ౭గలనో చదువరులే చెప్పవలసివుంటుంది. యిందులో యేదో 

కపటం వుందని ఆయన అలోచించి రాకపోతే అదినాదురదృష్టమని విచా 

దించడం కంటు నాకు కర్తవ్యం కనపడదు. యిది నిష్కపటమైన ఆహాూన. 

మని యే పిమాణం కోరితే ఆవినూణాన్ని చేస్తాను. ఈయన రెండేళ్ళ 
నుంచి అనారోగ్యస్థితిలో వున్నట్టు మితు౨ని ద్వారా వాయించి వున్నారు. 

యీ పుస్తకంలో కాక యేదో భారతసంశయవిచ్చేదమనే పీరితాలూకుపు, స్త 

కంలో కొన్ని అపపియోగాలు కనపడి నేను వాట్లకు సమాధానం యీూయు 
వలసిందని పీరిమితుభడుగారిద్వారా కబురంపితే వారితో _పెసంగతినిచెప్పి 
మతికూడా స్థిరంగా వుండడం లేదనిచెప్పినట్లునాకు వాిశారు. యిందుకు 

నేను మిక్కిలిగా విచారిస్తూ ఉపాస్యడదేవతను వీరిక్ త్వరలో నాతోపాటు 

ఆరోగ్యాన్ని కలిగించి చిరకాలమునుంచి తుల్యావస్టలోనే వున్న నాకు కృతి 
స౦9దాతను సమ్మానించినాండన్న్న యశస్సును సంపాదించి పెట్టవలసిందని 

పా9ర్ధిస్తూన్నాను. ఆ సమ్మానసభలోనే వారికి ఆంగికారమైతే వారిశంక 
లకుకూడా సరళంగా తోచిన సమాధానాలుకూడా చెపాను. నన్నయ్యను 

గూర్చిన శంకలవంటివే అబు తే చెప్పనే అక్క ఆఆలేదుకదా ? ఆయా సం 

దర్భుం వారి ఆంగికారానంగికారాలను బల్లి వుంటుంది. బలవనంతంవతేదు. 

యీయన కవితాధారనేకాక ళాఖాభిమానాన్నికూడా చమవరులు ప౨శంసిం 

పవలసి వుంటుందని నాతల(పు. తిట్లకేమి అవి యాయనవి కావు కోపానివి. 
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యిక యాఎవాటి సందర్భం వకటి నిమిత్తంగా పెట్టి" యీ విమర్శకు6డు 

గారిచేత నన్ను కృతినాయకుల్ణిగా చెసిన నన్నయ్య భట్టారకుని ఆనితరరాధ్య 
రచన్నక కొన్ని పద్యాలు చవిచూపుతూ తోంచినమాటలు కొన్ని వాసి 
ఈవ్యాసం ఆ(పుతాను. 

చ. బహువనపాదపాబ్దికులపర్వత పూర్ణ సరస్సరస్వతీ 
హితమహామహీభరమజసిసహసిఫణాళి(దాల్సి దు 

సృహాతరమూ ర్రికిన్ జలధిశాయికిం బాయక శయ్యయెన య 

య్యబాపతి దుష్క్టృతాంతకు:డనంతుండు మాకుంబసన్నుండయ్యొడున్ . 

గ్ 

చ. అరిదితపోవిభూతి నమరారుల బాధలు వొందకుండ (గా 

నురగులనెల్లం గాచిన మహోరగనాయకు. డానమత్వురా 
సురమకుటాగిరత్నరుచి శళోభితపాదున కదింనందనే 
శ్వరునకు భూషణంబయిన వాసుకి మాకు. (బసన్ను6 డయ్యెడున్. 

ఉ. గోతమహామహీధరనికుంజములన్ విపినంబులన్ గురు 

కేతంములన్ బ౨కామ గతి ఖలన నొప్పి సహాశ్వ్య 'సేను6డై 

ధాతి)( బరిభంమించు బలదక్షపరాక 9) మదక్షు6 డీక్షణ 

కోంతవిభుండు తకకుఃడు శూరు౭డు మాకు. (అనన్ను (డయ్యొడున్ . 

యిట్టి ధారాశుద్ది కై నేను బాల్యమాదిగా ప్రియక్న్షించి చూచాను. 

అలవడింది కాదు. యాభటారకు(6డు స్వల్పంలో తేలేదాన్ని 'పెద్లచేసిన్ని 
ca) od oe) - 

చెప్పగలడు. పెద్దలతో చెప్పేవిషయాన్ని కో9డీకరించిన్నీ చెన్పంగలండు.. 
కర్తు మకర్షు మన్యధాకర్తుం సమర్హు(డు. దీనికి వుదాహరణాలుగా కొన్ని 
పద్యాలు భారత విశేషాలలో యెప్పుడో చాలానాళ్ళకిత మే చూపిపున్నాను. 
న్ జలధివితోలవీచివిలసత్క_లకాంచి లోనై_నపద్యాలు చూచుకోవాలి. 

ఆయీశ కులన్నిటిలోనున్నూ నాకు అనితరసావ్యంగా తోచింది. యాతని 

సమాసగ9ధననై పుణ్యమే ! అప్పియత్నంగా భట్టారక కవిత్వంలో: శబ్దా 
అలంకారాలు కుప్పతెప్పలుగా వచ్చిపడతాయి. అందు కిదివజలో చూపిన. 

పద్యాలే చాలును. మజీవకటికూడా యిసాను, 
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డు భారతభారతీశుభగభ _స్పివయంబులంజేసి.... 

యమకకవిత్వం రసాన్ని చెడంగొట్టుతుందని లాక్షణికులందజున్నూూ 

వొప్పుకొన్న విషయమే. భట్టారకుని కవిత్వంలో వున్నయమకం రసాన్ని 

లేశమున్నూ భంగించదు. కారణ మేమంమే నిఘంటులసహాయంతో (సయ 

త్నించి పంయత్నించి సమకూర్చిన యమకమయితే కాదూ ఆదోషానికి 

గుటి కావడం. ఆసలు ఆతనిధారలోనే యిమిడివుంటుందాయె శోబ్దాలం 

కారం. యింకొకటి తత్సమపడాలు విడివిడిపి కూర్చడంలోకూడా భట్టార కుని 

నై పుణి ఆనితరసాధ్యం గా వుంటుంది. 

క. దెవసములై న యనుజుల 

తో విపులతో రధాళితో వచ్చి యర 

క్యా వాసము బనిము భర 

జీవ ల్లభ నివు ధర్ముని ష్టితబుద్ధిన్. 

శు పద్యంలో అలా వుంచుదాం. వచ్చి, చేనెదు" 

స్సు అనేమూ(డుమాటలుతప్ప అచ్చుతెలుంగు మాటలు లేని యాీాపద్యం 

యెంతసుళువుగా కుజ్జలకుకూడా అన్వయ మవుతుందో పరిశీలించండి. భ_క్తి 

అనది సంస్కృ స్త. లు త ఆనేది తెలు60గు, ఆశ్చర్యము సంస్కృతం, అచ్చా 

రువు తెలుగు, ఆయీ పదాలలో యేపడాలు సుళువుగా ఆఅర్రమవుతాయో 

ఆలోచించండి. ఆయీ రహస్యం భట్టారకునికి తెలిసిన ట్రితరులకు తెలియ 

దేమో అనుకుంటాను. యొక్కువగా అముత్వు చెప్పడం ee అ 

లకు అవసరం గాని పవురాకాదులకు అవసరం కాదు. (స్వా కం11 వీ! 

పంతులుగారు భట్టారకుని కవిత్వంకం కను సోమయాజి కవిత్వింకం కును 

కూడా నాచనసోముని కవిత్వం రసబంధుర మని అభిప్రాయ మిచ్చివు 

న్నారు. కొన్నిపద్యాలు ఆతడు కేవల కావ వ్యపాకంలో నడిపించివున్నా6డు, 

ఆపద్యములు రసవత్తరములనుటకు సండేహంలేదు. దరహంము6ందచూ జ 

భారతకవులను మించుననడానికి నాకు వొప్పుదల లేదు. ఆరీతినే పరిశీలించి 

చూచయెడల  తిక్క_న్నగారిశై లిని కంకంటివారికై లి ఆతికిమించిందని 

చెస్స-్లసి వస్తుంది. పురాణశై లిత్రో శక్య్టాన్నాగారు ఉ _తరరామాయణాన్ని 



నన్నయ్యభట్లు 655 

నడిపించారు. పూర్తిగా కావ్య శై లిలో పాపరాజుూగారు నడిపించారు. వారి 

వాది వుద్దశాన్ని బట్టి విమర్శకుబు విచారించ నవనలసివుంటు౦ది. కవిబహాం 

తటివా(డు (వాసినదాన్న పుచ్చుకొని ఆం(ధీకరించడం మహానాహాసంకదా? 

అట్టి సాహసానికి దిగినపాసవాజుగారు యెన్ని వన్నెచిన్నెలున్నూ పెట్టక 
బోతే యులా తుదనెగ్గుతుంది ? పయిగా పాపరాజుగారి వాణికూడా రస 

వంతమైనది కాని అల్లాటప్పా తరగతితలతోనిదికాదు. కనుకనే అపహాస్యాస్న, 

దు(డు కాలేదు. యమకాలువగా రా ఆఅలావపుంచం డి. 

సీ, తిలకంబు దిద్ది “దిద్దితిం జూడు” మనురమా 

సుదతి చెక్కుల నీడల జూచువాని” 

యీాపద్యల (ీమహావిష్టువును వరొంచి నది: చరణాలన్నీ యోలాగే 
అ కం 

వుంటాయి. అందులోనున్నూ యీ మొదటిచరణం ఆత్యద్భుతమెన రసి 

కత్వాన్ని వెలడిసూ వుంది. యెందుచేతంటారా ? మీరేచూదుకోండి. 
CY ది 

నన్నెందుకు చెప్పమంటారు? పిసకానుపిస_క్తంగా పాపరాజుగారు 

వచ్చారు. ప్రస్తుతం నన్నయ్యగారు ఆయా కవులనుగూర్చి వాయ వలసి 

వ_స్తే వొక్కొ_క్కంరికి వాక్కొ_క్క_వ్యాసం పెట్టుకోవలసిండే గాని వొకరిని 

గూర్చి వా?స్తూ వేతొకరినిగూర్చి యెత్తుకోవడం మహాపరాధంగా పరిణ 

మిస్తుందని నేను భయపడుతూవుంటాను. ఆలా యెొత్తుకోవడం పేరే. 

సి. ఒకరిపెండిలిలోమతౌక్క_డాపల్లకీ నిరుక నుంకించుట-- వంటిది. వారు 
వారు కోరకపోయినా మనం వాదిని యిజికించినబ్లవుతుంది. న యెఆు 4 

గుదును. అయినా సంబంధం వుండడంచేత స్పృశించడం తప్పింది కాదు. 

భారతకవపులను గూర్చి యెొత్తుకుం కే యిటీవలవారిని యెొత్తుకోవడం 

మానినా అసలుముగ్రురినేనా యెత్తుకోక వొక్కరి నెత్తుకొని విరమించ 

డానికి బుద్దిపుట్టదు. యెట్డన్న గా రు-. క్ నా పెసరపప్పు కలసినదంతా 

నాడే ఆన్న మాదిరిని భారతకవు లె నారు. నన్నయ్యగారు ఆసలు 

ఆమహాకార్యాన్ని పా9ిరంభించినవారవడంచేత భారతకవి ఆనేపేరు వహిం 

చారుకాని చాలా రచించికాదు. నిజంగా భారతకవి పట్టభ దంత్వం తిక్కన్న 

గారికే కటవలసి వనుండి. 
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చ. ...దుర్లమా ర్లజల గౌరవ భారతభారతీసము 

దంముదరియంగ సీలందను విధాతృనకై నను నేర్వంటోలునే 

అని నన్నయ్యగారి దివ్యవాణి భావికాలమందలి యనర్దాన్ని సూచిం 

చించి. సంశయాత్మావినళ్యతి అన్నట్టు తుదకు ఆలాగే జరిగింది. సత్క వి 

వాక్యము రి త్తవోవునే. యెన్న టికి రి_త్తవోవదు. వతు, ఆలా జరిగి 

కొన్నాళ్ళు అసంపూర్ణ స్థితిలోనే వున్న ఆ భారతాన్ని ఆం[ధ్రీకరించడానికి 

సాహసించినతిక్కనగారు “* యళశోవామృత్యుర్వాి"అనే అభియుకో_క్తిని 
మనస్సుయందుంచికొనియేవే క_ర్రవ్యాంశమందు పివ_ర్తించినారని 

తోస్తుంది. ఆయన నన్నయ్యవలె కవిమాతు(డుకాక దండనాధుండుకూడా 

కదా! దండనాధునకు పాిణభీతి వుండదని వేజే చెప్పనక్కరలేదు, 

అదిగాక. “*నసాహస మనారుహ్యా నరో భదాిణిపశ్యతి ”” అనే 

న్యాయాన్ని పాటించిన తిక్క_న్నగారు భారత మనాయాసంగా రసవత్త 

రంగా పూరించి తద్ద్వారాగా తాను తరించడ మేకాకుండా నన్నయ్యగారిని 

కూడా తరింసచేశారనుటకు సందేహంలేదు. తిక్క-న్నగారివిళ్లైనం నన్నయ్య 

గారినికూడా కూడతీసుకురావడం లోనేవుంది. దీన్నిగుటించి లోగడ 

వాిసెవున్నా ను. అందజు యొజీంగిందే అయినా తక్క-న్నగారి్నిశ₹ లికూడా 

కొంతమచ్చుచూపి యా వ్యాసాన్ని ముగిసనాను.. 

ఉ. చిచ్చఅకన్ను మూసికొని చేతితి)శూల ము డా6చి ల్నమె 

వచ్చిన రుదుిచందమున వాిలుదు వీవనిలోన నోర్వంగా 

వచ్చునె నిన్న నెట్టిమగవానికి నీకృప నాశ్శయింపంగా 

వచ్చితి మెవ్విధిం గెలువవచ్చు మహాత్మ యెజుంగల. జెప్పవే. 

క. సంజయ మురభంజనుని భధ 

నంజయునిం జీరికిం గొన(డు కర్దుం డిం 

దుంజెన(కియెన గెలు న 
మా ర్ 

నుం జచ్చెన ఆట్టైవా(డునుం గయ ముగకన్. 
ట్ ద 
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కం పలపలనిమూంకలోం గా 

చ్నిలువక గుబ్లమ్ముడిగ్ని నీకొడుకు గదా 
యి నక. 

కలవితభుజాండగుచు నొక్కుడు 

తొలంగి చనియె నేమిచెప్పుదున్ గురునాధా. 

యిట్టి వి విడివిడి వదాలకూర్పుతో ముద్దులుమూటగ ప్రేత లిలో వున్న 

వద్యా లెన్నో వుదాహరించవలసి వుంటుంది. యీశే లికికూడా మార్గదర్శి 

వన్నయ్యగారే యేమో అని నే ననుమానిస్తాను. 

క. మతిం బరెకింపంగ బీవిత 

మతిచంచల 'మెండమాప్త లట్టులు ఆ ర 

(కతతు లతిక్షణికంబులు 

గతకాలము మేలు వచ్చుకాలముకన్నన్. 

క. కరుణానిరతులు ధర్మ 

స్వరూపు లింతకు మదియజనకులు చను దెం 

తురు వారు వచ్చి నీకి 

చ్చిరేని పాణిగంహణము చేయుము నన్నున్. 

తిక్కు_న్న గారి పద్యాలలో తెలు (గెక్కు_వన సంస్కృతం తక్కువ, 

నన్నయ్య గారి పద్యాలలో సంస్కృత మెక్కు_వ తెలుంగు తక్కు_వ, అస 

వాగియనక్క_ఆలేదు. కాని శైలి వుభయులదిస్నీ (ప్రసాద గుణభూయిష్ట మే. 

నెల్లూ రుగు ంటూరు బందరు పారింతాలలో వున్నంత అచ్చ తెలు (గు గోదావరీ 

మండలంలో వాడకంలో లేదనే నాకు తోస్తుంది. కాని నన్నయ్య కెక్క_డి 

నుండి వచ్చాయో మాజుమూల  తెలుగుపదాలుకూడా కవిత్వంలో దొర్లు 

తాయి. ఎ_డ్డెఅణ, ఒగి, వెస, మొదలె నమాటబలు వ్యావహారికంలో నేనెక్కడా 

మాపాింతాలలో (గాని యితర పా9ంతాలలోంగాని వినలేదు. భారతకవుల 

"కెక్క_డినుండివచ్చాయి ? (గాంధికంగా వున్నాయంటే నన్నయ్యగారి నా6టికి 

వున్న గింధాలపేళ్ళు చెప్పుంగలమా ? యూశంకలకు సరియైనసమాథధానాలు 

కనపడవు. మొత్తం నన్నయ్యగారిక్యూ.డా యేదో ఆధారం వుండితీరాల 
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న్నది సిద్దాంతం. శాసనాలకవిత్వం మాతమే నన్నయ్య గారికిపూర్వ్ణం 

వుండేదంటూ కొందజువా౨నారు. ఆశాసనాల్లో కూడా యూమాటలు వున్నట్టు 

లేదు. నిఘంటులన్నీ నన్నయ్యగారి కె కేవలి వే వేను. నన్న్నయ్యగారు వాడని 

పదాలు కొన్ని-ఉపతాయి మొదలె నవి స్వల్సంగా తిక్క_న్నగారు వాడి 

వున్నారు. అవి వ్యావహారికాలో గాంంధికాలో తెలియదు. భాష (పపంచ 

సృష్టితోపాటు అనాదిగా వుండితీరుతుందన్న దే తుదకు సర్వసమ్మత మైన. 

మాట. భవతు. దీన్ని యాూాలావుంచి పిస క్తి కి కలిగింది కనక యెల్లన్న 

గారిని గూర్చి కూడా కొన్ని మాటలు వాసొను. ఈయన (వాసిన భారతా 

రణ్యపర్య శ శేషంకూడా ముద్దులుమూట కడుతూ జనరంజకంగానే వుంది. 

కనకనే మళ్ళా యువరున్నూ కలిగించుకొని పునఃపాకాని కుపకంమించ 

లేదు. యావత్తుకూ వుపక9మించినవారు పలువురున్నా ఆ పాకాన్ని అతిక్ర 

మించినట్టున్నూ లేదు. 

చ. ధనములు చాల గలి సతతంబును నింది్శయవాంఛ సల్పుచున్ 

మునమున్. నె న్న .డున్ సుకృత మార్గము పొంతనువోక తేభమో 

హనిరతబద్రులైై తిరుగునట్టి జనుల్ పరలోక సౌఖ్యమున్ 

నటకు నేర రిప్పటి సుఖంబులు మేలయి తోచు వారికిన్. 

క. ఈ లోకమ యగు౯గెందజు 

కాలోకమ కొందణకు నిహంబును బరమున్ 

మేలగు6 గొందణ కధిపా: 

యే లోకము లేదు సూవె యిల. గొందజకున్. 

యూలాటి వింకా యెన్నో, పద్యాలు వుదాహరించత గ్గవి వున్నాయి. 

నమాసగిధన విషయంలో మొట్టమొదటనే నన్నయగారి “శారద రాత్రుల” 
పద్యాన్ని యీయన ఆనుకరించ వలసిన ఆవశ్యకత కలిగింది. అనుకరించి 

"స్పురదరుణాంశురా గరుచి” మొదలై న పద్యాలను ఇంచుమించు అదే 

శై లితో ముగించి చాలవణకు కృతార్జు (డుకరాడ కాయగలిగా(డు. వొక్కా 

క్క_రి కవిత్వమందన్నూ వొక్కొాక్కరి గానమందున్నూ ఒకొక్క. 
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విశిష్ట గుణం సహాజంగా వుంటూవుంటుంది. ఆగుణం అనుక _ర్రలకు 

యేకొంత భాగమో స్వాధీన మవుతుంది గాని పూర్తిగా సా పనళల కొద 

న్నది సర్వానుభవసిద్దం. (శ్రీనారాయణదాసుగారిని హరికథకు లెందణు 

అనుకరించడంలేదు ? కోడి రామమూర్తిగారిని మల్లప్ ద్యాప్బవిష్టు తెందణు 

అనుకరించడం లేదు ? చొక్క_రై నా వారివారి వూంర్తివిశేషాలు ప్రకటింప6 

గలుగుతున్నారా' ? క్ వషయమున్నూూూ ఆఅలాటిదే. నిజంగా అనుక_ర్తలు 

కృతార్జులు కాంగలిగినా పిపిధములయం డుండే గౌరవాతికయంచెత 

అనుక_్రలను లోకం యేకొంచ మోతగ్గించడ మే కన(6బడుతుందెి. ఉపమాన 

స్తానంకన్న ఉప మేయ ఖ్ఞానాన్ని మనం యెంత వుత్క్బృూష్టంగా వర్తించినా 

తత్తుల్యం గా వుంది అని ఇప్పినై ఆవతుంది. ఆయీభావాన్ని మన 

స్పులో సెట్టుకొనియ్యేవే దేవీభాగవతంలో మేమీ (క్రింది పద్యం (వాశాము. 

ఉ. యూగురయందు నన్నయ సమున్నతు(డై కడులకణంపు. టో 

వె గుది గూర్చు నేర్పు గలండై తగు నించుక కేమి ? యజ్యయున్ 

తోంగక ఆతనిన్ జెనయు, న్యూనుండనందగం 'డెజ్జనార్యుండెం 

ఆజ తే గడుసుందనమ్ము గలడిర్వూరకున్ సరివచ్చు నన్నిటన్. 

యెొవరికో కోపంవచ్చిండని యిప్పుడు నేను నన్నయ్య స్థానాన్ని 

తిక్క_న్నగారికి మార్చుచేసినా డాన్ని లోకం విశ్వసిన్రుందా ? కొందు 

విశ్వసించినా మటీకొొందణు తిరగ (బడతారు. 

పను నప NE ఆందఆినిం డసనియింప మమ్ముని 

రించిన ణెహ్మా కై న దరమే* యిది పెద అలెజటుంగకుందుదే ౩ 
య ou . 

వాత్మీకికన్నా కూడా మిన్నగా కవిత్వంచెప్పినట్టు కాళిదాసును సమ 
ఠం 

ర్రైంచ వచ్చును. కాని కాళిదాసుకు సమకాలికు(డై న భోజరాజు - 

“ రృుధుమయవణితీనాం మార్గదర్శి మహర్షి 

ఆని ఆ గౌరవాన్ని వాల్మీకి యందే ఆపాదించాడు. సంస్కృత కవిత్వం 

చాల్మీకులతోనే ఆరంభంకాతేదు. వేదంలోకూడా కవిత్వ దార్హం గలవి 
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కొన్నిభాగాలు కనపడతాయి. అయినా కావ్యరూసందాల్పింది వాల్మీకులా 

వాక్పవాహ మే. అందుచేత___ “భువి. గవితాకన్య? బుట్రంచె నవ్వాండళో 

అన్న యశస్సు ఆయనకు దక్కింది. అదేవిధంగానే యేదో తెలుఃగు కవి 
త్వం ననయ్యనా6టికి కొంత వున్న్నప్పంటిక5._._. 

““మ- మహి మున్ వాగనుశాసనుండు సృజియింపన్” 

అన్న పేరు నన్నయ్యకు దక్కా_ంది. దానికి యెవరెంత ఆసూయు 

పడ్డా ప్రియోజనంలేదు. నన్నయ తిక్కన యెజ్జన పోతన మొదలైన మహ 
సనీయులందజూ నిరుపమానులేే ధన్యులే. వీరిని గూర్చి ప్రత్యేకించి 
మాట్లాడుకోవలసిందే అని యిడొవణకే వాిశాను. దానికి సంబంధించిందే 

యా మురారి శ్లోకానువాదం---- 

చ. ఒకరొక రుండు9) వీరవరు లొెక్కురకొక్క_రు తీసిపోరు భూ 
మికి యశ మచ్చె రావణుని మెచ్చున నంచనుకొందుమేని వా 
లికి నతడింత జంకె లవలేశము తొక్కుట డించి పీనులుం 

టకు విని కన్నులుంటకు€ గనందగు నల్బుల ము చెప్పం ఖ్ స్వస్తి 

ఆనుబ౦ధము 

(షరా ఈవ్యాసంవా్శయడాస్కి ప్రసక్తి కల్పించిన విమర్శకుడు 

గారు రమారమి నావలెనే డెబ్రైయేళ్ళ వృద్ధ వయస్సులోనే వున్నట్టు వారూ 
పీఠికలో వా9సిన_._. “వెంకటశాశ్రీయు నీవును వృద్ధ్దులై రి.” 

ఆనేవాక్యంవల్ల స్పష్టపడుతుంది. అయితే మేము గుంటూరుసీమలో 

విడ్యావిషయకంగా సుమారు మూడుమాసాలకాలం వున్నరోజుళ్లో యే 
స క్తితో గాని యాయన  “ేరెన్నడును వినబడ్డట్టులేదు. పలువురు శాఖాఖి 

మానులు పద్యాలతో మమ్మల్ని గాఢంగా తిట్టి ప్రచురించేవారు. వారు 
వారు వారివారి పేళ్ళను కూడా పిచురించడమే వుండేది. ఆసేళ్ళ జాబితా 

ఆక్క డక్కడ గుంటూరు సీమలో పిచురించే వున్నాము. పీరిసేరు ఆకే 
ళ్ళలో యెక్కి_ నట్టు లేదు. మేము పొరంబడి వున్నామా ? లేక (యీయన 
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వప్పుడీ విషయంతో జోక్యం కరిగించుకోనే లేదా అని సందేహాం కలు 

త్రూ వుంది. యేకొంచతో “యదార్లవాది” “సత్యవాది” అనే మయమాయుసే 

గృతో మమ్ముదూషించి పిచురించే మహానుభావులును వుండేవారు. ఆషే 
పలా పీరు వొకర వుందురా 7 ఇంత ఆవేశం కలవీరు వార్ధక్యం వచ్చే 

వాకా ఆయీ దూషణోక్త్సులను కడుపులో నెట్లు దాచుకో గలిగిరో * అని 

రాడా సందేహౌ౦ కలుగుతూ వుంది. అయితే వీరు వా9సిన-.- 

“బపహాుకాలమునకు మరలి యీగోల యేలయని తలంతురేని....” 

“యది బహుకాలము కిిందటనే వారాయబడినను me 

అనే వాక్యద్వయమువలన విమర్శకు (డుగారు చాలాకాలం [క్రితమే 
నీన్ని వారిసి లోకులకు జంకియో లేక మజేకారణం వల్లనో దీన్ని దాంచి 

కుదకు వార్దక్యం వచ్చాక వా9సిన గంధం వృధా పోనేల ? అని. పితి 
పార్థం దీన్ని ప్రకటించినట్లు తోస్తుంది. పూర్వ వయస్సుకన్న వృద్ద 
వయస్సు కొంత యుకాయుక్త విచక్షణత్వానికి తోడ్పడవలసి వుంటుంది. 

ఆపద్ధతిని తిట్లు తగ్గించుకొని శంకలుమాత్ర)ం ప్రిచురించుకుం కే అవి 

)లచినా నిలువక పోయినా యిక్తంగా వుండేది. (ద్రావిడ స్ర్రీల కచకుచాల 

దగ్గరనుంచి (ప్రస్తక్తిగాని (ప్రసక్తిగా యెంత్తికొని వాసే విమర్శనం 

మెక్కు_వ శృంగారంగా వుంటుందని ఆయనకు తోచడం ఆశ్చర్యంగా కన 

బడుతుంది. “రోళ్ళా రోకళ్ళా పాడిని” గుంటూచు సీమలోవున్న yet 

యాలు ఆసీమవారైన వీరికి యేకొంచెమున్నూ అవగతం కాలేదనుకోవ 

డానికి వీరిశంకలు కొన్నిసాక్యమిసాయి. సోదర కవులు కాకినాడనుంచి 

యెవరో వారి ఆపులకు వాఇసిన వుత్తరం అసత్యవాక్య పూరితం అని 

అసలు వారే వొప్పుకున్నట్లు నా(టివారి తూష్టీంభావమే వేనోళ్ళ సాక్ష్య 

మిస్తూ వుండగా ముుప్ర యేండ్రకు వీరు ఆవు_త్రరమంతా సమర్రించడానికి 

పూనుకోవడంకన్న ఆశ్చర్య మేముంటుంది. ఏరి విమర్శనవమంతా యిదే 
పిధంగా ప్రవర్తించింది. దానికి నేను సమాధానం చెస్పడముకం కె 

ఆసీమలో ఆకాలంలో వుండేవారిలో యిస్పటికి స్వర్షతులుకాగా మిగిలిన 
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గ౦ం౦ంధక_ర్త రగారి బందుగులే చెప్పంగలరని వాదికి బరాతం చెప్పడం 

యు క్రమని తోంచిండి. ఆగ గంధాన్ని మెచ్చినవారిని వీచు రు___"సోతపాఠ 

కులు కొందజు ఒళెజుంగని సివమన్న్నయట్లు గుడ్డలూడ్చి. గంతులు ఖ్ వ్ సో 
వె చిరి....వీరేమి విశేషములు గాంచి యట్లయిరి. తి. వేం. కవులయందలి 

దురభిమానమువారి నట్లాడించినది ....”అనినీచంగా దూషించి వ 
కా బట్టి అట్ట వారు ప్రీద్రి కేమి బోధించినను అది దురభిమాన పియు క్ర 

కాబట్టి ఆవు తరపు త త_త్రఇం వగయిరాలకు మాకునా6డు హ్ 

ఇటీవల మితు?లే అయిన సోదర కవులనే సాక్షులుగాచూపుచున్నాను. 118 

పుటలలో బోలెడు శంకలుండునుగదడా ? అన్నిటికి యిదివజలో నన్న 
య్య ను ఆదికవిగా పేర్కొ_న్నందుకు శంకించిన శంకకు (వాసినక్షే వా స్తే 
చాలా పెరుగుతుంది. నిస్సారమైన ఆ యీశంకా సమాధానాలకు లోకం 

యేకొంచెమున్నూూ సుముఖంగా వుండదు. అందుచేత యేపతిికగాని పరి 
గంహించదు. యీకారణం౦ చేతేగదా ? విమర్శకు(ండుగారు తమశంకలను 

పృథక్కు_. గా (ద్రవ్యము వ్యయించి ఆచ్చొ_త్తించుకోవలసివచ్చింది. స 

కనక సరిపోయిందిగాని పీరుచేసిన అనుచిత పిసంగమునకు యితరునై తే 
యింతతో సరిపోదు. కాని యెన్ని అనుచితపు తిట్లు తిట్టినా విమర్శకు(డు 
గారి వుర్రశము తిట్టవలెననేదికాదనే నా అంతరాత్మకు తోస్తూవుంది. 
యేలాగో దేశానికి వచ్చిన కళంకాన్నీ తొలగిద్దామనేదియ్యేవే. ఈ ఆందుచేత 

దీన్ని పిస్తుతం జర్మనీ లోనై న 'దెళాల్లోనేకాక మన దేశంలో కూడా 
సర్వ _తావ్యా ప్పితలోవున్న దేశాభిమానండ్రింద జమ కట్టవలసి వుంటుంది. 
అన్నిటికి మూలం కవిత్వం వకటి సాపుగా వుంది. యీోగుణం నన్ను 
బాగా ఆకర్షించడంచేతనే యీయన్ని నేను నేకోడు సమర్పించి బహూక 
దింపందల6చినాను. యితరవిషయంలో పద్యం స తా షే శ్లాఘ్యుం- 

అందులో పూర్వ్చో_త్తరపక్షొలుపద్య లో సాపుగా వాయడం మతే శాస 
అందుచే ఏరు నాకు అభినందనీయులు. పయిగా క్కతిపిదాతలు. నాసమ్మా 

నము ననాదరింపక దయచేసి త్వరలో సభాముఖమున స్వీకరింతురని 
ఏశ్వసించుచున్నాను, 
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ఆఅయా్యాః “సంధిమిచ్చలతి సాధవః”అనే లోకో క్తి ననుసరించి మీరునన్నెం 

తతూలనాడి దూషించిచెడతిట్టి వెగటుగావివ_ర్రించినప్పటికీ నాకది అపకార 
కంగాదనిన్నీమీ కే అది మెంతసవరించుకోవాలని _ప్రయత్నించినా[భవ తిహృూ 
దయదాహీ శల్యతుల్యో విపాక£)పవరణకాక బాధిస్తుందనిన్నీ ఆతొందర 

వాటును నేను తెక్కింపక మీతో సంధికిగా మనసా ప్రయత్నించి మీకు 
కవితా సామాగిి సరియైనది లేశమున్నూ లేదని యొజిగిన్నీ గణయతి 

పారిసలకూర్పు క లా కూ వుండుట కే (బహుమానించడానికి యేదో 

మిష వుండాలికదాా నేను సంతోషించి మిమ్మల్నిసమ్మానించాలని తక 

రణశుద్దిగా యేర్పరచుకొని యెంతో గౌరవంగా నిష్క.పటంగా ఆహ్య్వాని_స్తే 
మీరుదాన్ని అవమానకరంగా భావించి కావలి స్తే నేనే మీకు సదూ్యూనం 

చేయడానికి సిద్ధంగా వున్నాను. మావూరే రావలసిందంటూ వార్తిస్తారే ? 
మ్ీవాత యు_క్రిసహంగా వుందా? లేకపోయినా మీ కోరిక పంకారం రావ 

డానికైై తె సిద్దపడతానుగాని మీరేమనుకొన్నారో ? నేను బొత్తిగా దుర్బల 
స్టితిలోవున్నాను. సుమారు యేడెనిమిదియేళ్ళనుండి నేను అతిమూత్ర 

వ్యాధితో అతిమాతింగా నలుగుతూన్నాను. ఆందులో వకస6ంవత్పరా 

న్నూంచి మజిన్నీ, అ_దులో గతించిన వేసవి మొదలుకొని మతీవుతీనిన్నీ= 
నేను వస్రధారణం కూడా బరువయి చేసికొనేశ_క్తి తగ్గి “కాపీనవంతః ఖలు 

భాగ్యవంత:ః.”అనేకృపణస్టితికి వచ్చి సంవత్సరన్నణకన్న యెక్కువ కాల 
మేఆఅయినది. ఇట్టి నన్న ఆహ్వానించడానికి మూయింటికివచ్చి కొందు 
మాటదక్క_దేమో? అని భయపడి మోమోటపెట్టక తిరిగి వెళ్ళుచున్నారు. 

ఈస్థితిలో నే చెనపట్టణంవజకున్ను నన్ను బలవంతెట్టి శ్రీతిరుమల 

శ్రీనివాసతి9ిలింగపీఠంవారు నిరు డీరోజుల్లో తీసుకువెళ్ళారు. భగవదను 
గృహం తిన్న గావుండడంచేత వాదికి అప9తిష్ట లేకుండా మళ్ళా యిలు 

చేరంగలిగానుగాని చాలావ్యయం రాకపోకలకు వారికి తగిలింది. నిరిటి 

కన్ననూ మిక్కిలి తక్కు_వస్టితిలోవుశ్ననన్ను యీమధ్య తెనాలివై శ్యుల 
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ఆహ్వానించారు. బలవంతంమీద వెళ్ళడమూ రావడమూ జరిగింది. అంతే 

కాని సభలో నాలుగుమాటలు మాటాడేనో ? లేదో ? నాకు బాగా తెలియదు. 

యిప్పటి నాతూకం యేబై పొనులకన్న కొంచెం తక్కు_వలోనేవుంటుంది. 
యిట్టి నన్ను కృతిప్పదాతృత్వద్వారా మామగారున్నూ తద్ద్వారా గురుపంచ 

కంలోవారవడంచేత పరమహపూజ్యులున్ను అయినమీరు మనుగుడుపునకో 

అన్నట్లున్నూ “వీరభదపశ్ళమునకు హనువమత్ప ళ్ళ” మన్నట్టున్నూ బల 

వంతంగా కాకపోయినా యేదో విధంగా వీడురాడు గదా? అనే పూర్వ 

పిశ్వాసంతో ఆహ్వానిస్తున్నారు. నాకు (కృతికన్యాభ రృృత్వద్వారాా అల్లునకు 
పిస్తుతస్థితిని బట్టి యిచ్చేబహుమానం “ చందుిడికి నూలుపోగు * 

సామెత వుండనేవుంది కనుక (తావన్మాత9మే కౌసీనం యిచ్చినా 
నేనునంతోషిసాను. సం దేహపడనక్కఅలేదు."“శ్వశురాగారస మ్మానంసద్యో 

గృహ్హాతి పండిత 8”కనక మీసత్కారాన్ని పొందడానికి నెను ఉమ్విళ్ళూరుతు 

న్నాను.నన్నుసత్క_రించడానికి మీకు యెక్కు_వ వ్యయ(పయాసనలు తగలవు 

గానిరాకపోకలకు అధమం నలభై యా భె రూపాయీలదాకా తగులుతాయ 

నిన్నీఆహేతువుచేత అది సాధుబాధగా పరిణమిస్తుందేమో ? అనిన్నీ సంశ 

యిస్తూన్నాను, తమకు అంగికారవముయితే యేులాగో బయలు దేశి తమ 

సమ్యానాన్ని పొంది మీ్గామన్టులసందర్శనం చబేదామని కుతూహలం 

యింతా అంతా కాదుసుమండీ !: బోలె(డువుంది. నాపంస్తుతస్థితినిబట్టి నాకు 

చేయవలసిన సదుపాయం అంతగా వ్యయ(ప్రయాసలకు గుజిఅయి వుండదు. 

ఉదయం కీ గంటలకలోగా వెడినీళ్ళ స్నానం. ఆజిగిడ్జెడు వియ్యపుసన్న 

నూకల పలాచటిజావ. అజసోలెడు మజ్జిగ (ఆవుదేనా సరే? గేదెదేనా 

సరే... ఇంతే, మధ్యాహ్నం యేదో మీతోపాటు భోజనం, శ8ిశ్తే గంటలకు 

సుమారున బా ర్రీగింజలజావ, రాతి? మీతోపాటుగా కొంత ఆలస్యంగాకాక 

నల్లమందుకనక 7 గంటలకు భోజనం (ఇది పిధానం కాదు) నిమ్మకా 

యంత గోధుమపిండిలొా చేసిన చపాతీ, అజసోలెడు ఆవుపాలు: బన్ 

ఇంతే. యూాసదుపాయం యెవరికిగాని అంతగా భారం కాదనే నేనుఅను 

కుంటాను. -కాని యింతకంటె అధికమెన సదుపాయం కొన్నిచోట్ల 
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మిక్కలి చిక్కగా వుండేది వకటివుంది. అది ఆవలీవలికివెశ్ళసదు 

పాయం. నాపడకగదికి పదిగజాలలో ఆసదుపాయం కుదరాలి. (అవసర 

మవుతుందే మో అని యిట్టుకో రడంగాని యిది యొల్లప్పుడూ ఆఅవసరంకాదు. 

కాని మనిషికివున్నది పుష్టిక ద్రా నాకువున్నవ్యాధి- మూతవ్యాధి అని 

లోగడనే వాిశానుగదా. అది అప్పుడప్పుడు పికోపిస్తూ వుంటుంది. 

ఇది వార్లక్యాతిశయంచేత యిప్పుడు మజింత లోకువచెసి తజుచు Og 

పాన్ని చూపిసూవుందిగాని అసలు నన్ను యిది ఆశరియించేమో నల్మభె 

అయిదేళ్ళు దాటవచ్చింది. యిది కల్పితమని తవరభిపాయపడి విమర్శ 

నకు వువకిమిస్తారేమో ౭ గ౦ంధస్టంగావున్న యీకిందిపద్యాలు చి త్తైగిం 

చండని పార్గిన్తాను. 

“మ. పదిగా దిర్వది గాద యీరుజ ననున్ బాధింపంగా6౬ జొచ్చిన 

ల్వదిపెనాలుగుడాంపె వత్సరము; లీపాపిష్ట్రరోగాన కే 

నెద నొక్కి_౦చుక చోటొనంగియనుమా ? యెట్లా వంర్తింతు నేం 

డిదె నాకున్ భరియింప రాద యింక నీవే దిక్కు కామేశ్వరీ" 

యిక్కడ వఏమర్శించే వారికి కొంత అవకాశం వుంది. అదేమి 

టంకేు ? మొదట నల్వదియె దేళ్ళంటూ వాిశా వేమి 7 పద్యంలో “నల్వది 

శయునాలుగు అనిమాతమె దృందికదా ? పరస్పరవిభేదంగాలేదా : అని 

శంకించేవారికి సమాధానం వినండి. యిప్పటికి సుమారు సంవత్సరం 

తొమ్మిదిమాసాల (క్రితం యీవ్యాధినితట్టుకొ నేశ క్తి బొ_త్తిగాలేని దౌర్బల్యం 

యేర్పడింది. అప్పుడు చెప్పినది యూపద్యం. అందుచేత యిప్పటికీ అప్ప 

టికి మధ్యపున్నకాలం కొంత ఆందులో చేరవలసిరాక ఆవ్యత్యాసం కలి 

ఉందని మనవిచేస్తాను. ఆయితే యిదిన్న్ వకశంకేనా ? దీనికి సమాథానం 

యెందుకని తాము కాకపోయినా మజఖజివరేనా శంకిస్తారేమో, యెవరో 

అక్క_అలేదు. దేవరవారే యిట్టిశంకలు చేనేవారిలో అఇగగణ్యులనేసం గతి 

యీావ్యాసంలోనే అవకాళంవుంకే కొంత లోకానికి బుజువుచేనాను. 

ఆందుకే అనుకుంటాను నేను గతంలో కొన్నా ళ్ళకి)తమే గతించవలని 
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వుండిన్నీ ఆగవలసి వచ్చిందని తోస్తూవుంది. తక్కి_నశంక లేలావున్న్నా 
“డాలెపెను” అన్నచోట మీశంక తప్పదుగదా ఇ “దాళ౮బను నన్నయ" 

అన్న, తప్పును నన్నయ” ఆని దిద్దుకున్న ట్లు వాిసివున్నారు. ఆది 

పుస్తకంచూడకుండా వాయడంచెత కలిగిన మార్చుగాని నాదిద్దుబాటు 

కాదని విజ్ఞప్తి. మీరు భమపడినారు. మీరనుకొన్నదోషం దాఃటులోలెదు- 
పిస_క్తికలిగింది కనక యింకొకపద్యంకూడా ఆఘట్టంళోదె వుదాహరించి 

మజీ పరిస్తుతం అందుకుంటాను. 

“మ. ఇదియే బందరునందు నిల్పె నను నెన్నేనేణ్ళు సంపన్ను6గా 

నిదియే సల్పె ననేకశిష్యులకు€ దా సీరోగమే యొజ్ఞగా+ 

బొదలించెన్ ధు9వ మేను డీనిభయముం బోనెట్ట(గానెంచి నె 

మ్మదిగా నొక్క_ట నిల్బితిన్ నిజము సుమ్మా : తల్లి: కామేశ్వరీ.” 

సరే? ప్రస్పక్రివచ్చి మజోపద్యం చదువర్షవినోదార్థం వుదాహరి స్తే 
యిది లా )సరులైన తమవంటివారిక్ 'పెక్కు_శ ౦కలు కలిగించేదిగా 

పరిణమించింది. కొ గతిః. అవును తప్పేమీ 7? రోగమమిటి ? ఆన్ని 

వుపకారాలు చేయడమేమిటి ? యిది ప్రష్ట్షవ్యాంశం కాకపోతుందా? అయ్యా 

తెలియక అడుగుతాను. యివిన్న్ శంకలేనా ఆని మిమ్మావ్వరూ మంద 

లించనె లేదేమండి-ఆశ్చార్యం. అందుచేత వ! ఆవాబుచెసే. యు తీరవలసిం 

దేనా? అంయే వినండి. అడిగేవాడికట ! చెప్పేవాడట ః లోకువట 

అంతేనేకాని యివసీ సన్న పూర్వుపక్షాలే అవుతాయా ? శాంతం వాపం. 

యోపద్యచ రి(త చెప్పవలసివ పై అధమం రెండువందల ఫారాలేనా (గంథం 

పెరుగుతుంది. పతి్రికాపం వర్తకులు (శ్రీయుతులు వెంక కేశ్వరశాష్తు)ల్లు 

గారు విసుక్కోకుండా పికటిసారా ? అని కూడా సందేహం. వారు నాకు 
యెన్నోవత్సరాలనుంచి పతాక గొౌరవార్హం పంహిసూన్నారుగాని యెప్పుడు 

గాని వాకమంచివ్యాసం విపులమయినడి వారిపతిికకు నేను పంపించిన 

పాపాన్ని పోలేదని లజ్జిస్తూ వుంటాను. అయితే సుమారు సంవత్సరానికి 

పూర్వం కొన్ని వేలకాలాలుడాకా వ్యాసాలు వాంసివున్నాను. అప్పుడేవో 
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కౌన్నివ్యాసాలు వారిపతి౨కకి పంపి స్తే యీలజ్జించడానికి అవకాశమే తేక 

శూయెది కాని ఆవతిికలకున్నంత వ్యాప్తి దీనికి లేదనుకొని నే నాకాస్త 

పనీ చేయలేక పోయాను, ప9స్తుతం గుం॥ డి॥ విమర్శకుండు గారు నా 

“నన్నయ్యభట్టు ” వ్యాసానికి జవాబుగా యిచ్చే “సంశయవిచ్చేడావచ్చోద 

విచేదోపచ్చ్యూది” వ్యాసం న్యాయానికి కృషలో పడవలసివున్నా ఆవతిక 

Hea పూ న నత వ్యాసంలో lene 
ది pa) రం 

గం౦ంధాన్నుుంచి యొత్తిచూపిన ముప్పయివక్క్ల దూషణవాక్యాలస్ కూ గా 

చూ చివుండడంచేతకాంచోలు వీరివ్యాసాన్ని క భోీన్సై దా” జన్నారుం దానిచేత 

ఆసందర్భం యేమీ యెజఅగని తిఫలింగకదివచ్చింది. వస్తేమాతంం 

ప్రాక్షాలు. వేంక కేళ్వరశాస్తుల్లుగారు. వ్యాసక్నర్తగార్ తిట్లు * పదియవ 

నాంటిము _త్రెదువు ” లోనై నవిన్నీ హాస్యోక్తులు (ద్రావిడ స్తీలకుచాలు 
లోనై నవిన్ని (( నేనుయెత్తిచూపినవి ) చూచేవుంపే కృష్ణవారువేసి 

నే చశేవారుకాని అవి వారెజుగనేయెజుగదని పూర్తిగా విశ్వసిస్తూ 

వారికి నేనొక చిన్నవిజ్ఞప్పికూడా పనిలోపనిగా అందించుకుంటూవున్నాను. 
అయ్యా 1 నన్ను సంవత్సరంనాడు తిిలింగపీఠంవారి సమ్మానసభలో 

మీరు చూచివున్నారు. నాకోరికమీద-... “చరకనంహితనుి” కూడా నాకు 

ees యిచ్చివున్నారుం జ్ఞాపకం వుందా ౩? అప్పటి నాశొరీరసితి యెంత 

శోచ్యస్టితిలోవుందో : మీకు నేను వ్యాఖ్యానం చేయనక్క_జిలేదు. యిది 

నానాటికి పోయుకాలంగాని వచ్చెకాలం గాదుకదా ? అందుచేత ఆఅప్పటికం కే 

యిప్పుడు యెంత కృశించివుంటానో వేజే వాాయనక్కఅవుంటుందా * 
వుండదు. ఇట్టిస్టితిలో___ “తిరుపతి వేంకటకవుల గింథవిమర్శనంి” అనే 
సరుకే యెన్నో బండబూతులు (మనుష్యులలో యెవరో తప్ప నోట 

వచింపరానివిన్ని వినరానివిస్న్రి తిట్టిన యో గుం డి॥ విమర్శకుండుగారు 

యింకా యేమో తారతమ్యశూన్యంగా వాస చేతగానివా౨తకు ఆవకాశం 

యిచ్చి నాకుపనికబ్చించడంలో (ఆయీత_త్త్వం యెర కే. అనుకుందాం) 

మరు భాగస్వాములయినందుకు నేను మిక్కి_లీ విచారిస్తూన్నాను. యీయన 
తిట్టినతిట్లు మళ్ళా యిక్కడ నేను అనువదిస్తే గంధం చాలా పెరుగు 
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తుంది. ఆతిట్లను చూచేవుంపే యూమధ్య వీరిసన్యానానికి ప సెడెంటుగా 
వీరివూళ్ళోనే జరిగినసభకు వచ్చిన పండితులు మెల్లగా తప్పుకునవారే 
అని ఖండితంగా నొక్కి_చెపుతున్నాను. (శ్రీశిష్టావారు (పేరు జ్ఞాపకంలేద్సు 

ఈయన మాగంధాలమీద చేసినవిమర్శనకు శేనుమెచ్చుకున్నా నంటూకూడా 

వుటంకించి యాయన్ని ప్రశంసించారు. యు క్షంగావుంకే నను పళం 

సించేస్వభావం కలవాకళ్షో కానో ? “గిడుగా ? పిడుగా”ి వగయిరా నావ్వా 

సాలెజిగివున్న మీబోట్లకు వేజేవాయనక్క_అవుంశదు. రామ : రామ 1 

ఈయన వాిసిన డెమ్మీనైజు [16 పుటలలోనూ మచ్చు కేనా వకటిన్ని 

యు_క్రవముయింది లేనే లేదు. చూడండీ మచ్చుకు వకటి చూపుతాను, 

“సివు మీసం సెంచావుగదా కవిత్వానికంటూ ? మీ తిరుపతిశా సి 

యెందుకు పెంచాడు కాండూ 2 

అనేది అందులో ఒక పూర్వపక్షం చూడండీ, దీన్నిగుతించి యెంత (వాయా 
లోను. అసలు యీూమీనం పెంచడం గొడవ యెందుకు వచ్చిందో చెప్పా 

లా ? ఆత్మకూరు సంస్థానం లో మా దేవీభాగవతం వినిపిస్తూవుండంగా 

ఆ సంజ్ఞాన విద్వాంసులు మహాపండితులు శ్రీనివాసాచార్లుగా రు..._ “నాపలు 

కాలకొింపుమ ఆనంత ! గుకాలయనై నయటి"” అనే పద్యంతో_.గుణాలయ 

లక్షి అనే పుయోగము యొట్లాసాధువు ఆని పశ్నించారు. యేదో సమా 
ధానం చెప్పాము. తృ్ప్పిపడ్డారు కారు. దానిమీ€ద కిమంగా ఘర్షణ “ఎదొ 

గింది. భారతం వుదాహారణంగా చూపుతామునాై౦. చూపండిగాని భారతం 

అంతా మేమంగీకరించే వాళ్ళంకాం. నన్నయ్యభట్టుగారి కవిత్వంలోనే 

చూపాలన్నారు వారు; అందుకై తే మేం అంగీకరించ లేదుగాని (ఓహో 
గంథం శురగిపోతూవుందే : యేంచేసేది 2 తీంగతీ స్తే డొంక కదులుతూ 

వుంది కౌ(టోలు సాధ్యమైనంతవజకు నన్నయ్యగారి ప్రయోగాన్నే చూప 

తేకపోతామా ? (యొప్పుడూ అభ్యుపగమ్యవాదం జిగిషువులకు వుపకరిస్తుం 

దని నా మతం.) అనే దీమాకుతో వున్నాం. మర్నాడు నన్నయ్య గారిదే__ 

“దేవతలు ధర్మవర్తులు.” అనేది యిచ్చాం. కొంపమీందికి వచ్చింది 

వారికి. దానితో మెసలడానికి సీలులేక “ధర్మవృత్తులు”అని దిద్దుతామంటూ 
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పిడివాదం పుంతలోకి దిగారు వారు. (ఎందుచేత (పతివాదులకు మెసలడా 

నికి వీలిచ్చిందికాదో ? వాియవలసివ స్తే మతీ గంధం పెరుగుతుంది. 
నెగా సామాన్యులకు టోధించదుకూడాను. దానిమీద జరుగుతూవున్న 

ఘర్షణలో వారు మాయుదక్తిమీ౦ద _పెయుక్తి తోంచక రాజుగారితోటి 
“మహాపిభూ : పీరు లౌక్యులు. జాగా మాట్లాడతారు, తౌక్యులై "నందుకు 

ఆ బాజమీసాలే గుజుతు చిత్తగించండి ఆసా; రుం మీసాలు ఆకాలంలో 

వైదికానికి చాలాఆకేపణీయాలని వాాయాలా ? ఆక్క_అకేదు. దానిమీంద 
నేనన్నానుగదా ? యీ మీసాలు లౌకికరీత్యా సెట్టుకున్నవికావండి. మేమూ 
వెదికులమే ఆత(ఢు వెల్నా టి. నను ఆరామదా౨విళి. అయితే మీసా 

అందుకు 'పెట్టుకున్నామం టే 7౭ యిందుకు అని అంతా సుష్పుసిద్దంగా చదువు 

కుంటూ వుండే మాతాలూకు “దోసమటం చెజింగియును*”” అనే పద్యాన్ని 
వేశంతో చదివేను. ఆపద్యరచన నాటికి మావయన్సు 28 యేండ్లు. 

దాదాపు ఆయీవయోనిరయం నానారాజసందర్శనంలో వున్నోతే. కుజుడు 

భూకారకుండ(ట ఇ అనేపద్యం (ఆసంస్థానంలో చెప్పిందే చదువుకొని 

పిమ్మట జాతకచర్యలో వుండే జననకాలదళాశేషం పరిగిహించి జననం 
మొదలుకొని ఆక పెట్టుకుం కే లెక్కలలో చాలా పిజ్ఞవున్న . గుం:। డి॥ 

విమర్శకు౬డుగారికి క్షణంలో తెలుస్తుంది. నాకన్న తిరుపతిశాన్తి సంవ 

త్సరం యేడు మాసాలు కాంటోలును చిన్న. యెందుకిసోడె? యెవరుసంతో 
మించింది ? చెప్పండి ? అయితే యేంచేతును. ఈ పనికిమాలినపని ఆయన 
కల్పనచేశారు, వృధాగా పతి9)క నిండుతూంది. “కాకన్య కతివా దంతాః”” 

ఇప్పాచ్చేదేమిటంజకే | యిది జరిగి యిప్పటికి 4&2 యేండ్లు దాటవచ్చింది. 

అప్పుడు నాకుమాతిమే మీసంవున్నట్టున్నూ తిరపయ్యకి లేనట్టున్నూ విమ 

రృకుండుగారు ఆభిపాషియపడి పిశ్నిసారే ? ఆసందర్భం వీదికేలా తెలి 

మింది ? మాయిద్దతికీ కాడా వుండంబ్టై మీనం “పెంచినార మీమినము” 

అనడం తటస్తించింది. భవతు. విమర్శకు(డుగారివూే రా సమంజసం 

అనుకుందాం. యిన్నాళ్ళనాకా యా శంకకు అవకాశం లేకపోతుందా ? 

పాండిత్యంలో మన విమర్శకుండుగారినంటి పరిజ్ఞానం లేకపోవచ్చుంగాని 
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ఆ రాజుగారికి వొక్క_రికే మీసం వుందనిన్నీ రెండోవారికి లేదనిన్నీ అజ 

సందర్భంలో “సెంచినారము”” అని చెప్పడం పొన(గదు కనక పృచ్చచేడా 

మనేనా?* అనుకోరా ? వారల్లా వుండగా “ో మాట్లాడితే మారామేకు * 

అన్నట్టు గొంతుక పట్టి నొక్కి యులాగేనా సంగ్హానాన్నుంచి పొజణవోలుదడా 

మున దురుద్దేశంతో వున్న ఆ పండితులు వూరుకుంటారా ? వారంచుకూరు 

కున్నారంకే ? ఆసలు శంకకవకాశ మే లేదుకనకనే యింకేముంది ?_ 

''గజం మిథ్య పలాయనం మిథ్య.” వినండి భూతార్జాన్ని అప్పుడేకాదు 

మజీకొంతికాలందాకా యిద్దణీకీ కూడా హపూంర్తిగానే (క_త్తిరిమీసాలు కావు) 
మీసాలు వుండేవి. (మెలింబెట్టివిడిచిన మసాలపె గొప్ప నిమ్మకాయలు 

రెండు నిలుపసవచ్చు) అయితే అతనివి ఆంతగలటీబోజా మీసాలుకావు. 
వకమాదిరివి. నావో ? బాగా శివాజీ మీసాలలాగు వుండేవి. ఆ మీసంతో 

వున్న నా ఫోటో బందరులో పె9వేటు డాక్షరు శేషగరిరావువద్ద వకటి 

వుంటే వుండవచ్చు ననుకుంటాను. (ఎందుకీసోదె యిదేం పిళ్న ? 

యేం జవాబు. యూలాటి చెప్పదంటు శంకలుచేసి యంగా అమంగళాన్న 

అవు బండబూతులు తిట్టి అందుకు నేను యేమీ అనక కా_స్తయతిపాసల 

కూర్చున్నూ ధారాబాగుందని సేల్గోడుబహుమతీ చేయదలచుకుంటె దాన్ని 

పరిగంహించడం అవమానంగా భావించి ఈడో చె_త్తయిలాటిదే వాసి 

కయ్యం సపెంచేవారికి తమ పతిిక తోడ్చడిందని వాంయటోతే గంథం 

సపెరుగుతూవుందికదా ? పెరిగితే చింతలేదు. యీవాితకూడా చెత్త 
వాితే ఆవుతూ వుందికదా ? చెత్తకి చె_త్తేకాక మజివకట్ వస్తుందా ? 
రాదుకదా ? అవుతే మంచిదే. యెంచే నేది విమర్శకు(డిగారికి అవసరమైతే 
ఆతనికేర వ్రాసి తెలుసుకోవచ్చును. ఈయన తిట్టిన తిట్లు యెంత గర్హణీ 
యాలో తమకే తెలుస్తుంది. ఆపటత్రిక తాము చి_త్తగించలేదనే నావిశ్వానం- 
యిప్పుడు అది తాము చూచామని నాకు ప్రత్యుత్తరం వా? నేదాకా 

పూ_ర్తినిద్దురేపట్టదు. ఆపతి౨కల తేదీలు వికృతం విమర్శకుండుగారు మీ 

పతికలో వారిస్తూవున్న “సంశయావచ్చేదకావచ్చిన్నం”లో వుదాహరించే 

వున్నాదు. (నాకు కలిగిన సంశయ మేమిటో? విమర్శకుండుగారు ఛేధించేడే 
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మిటో ? నాకు జోధపడడం లేదు. అంత పిక్ఞా శాలులేమి. కావచ్చు) 

ఆ కేదీలుగల పతికోకలు పంప వవలసిందం "పే కృష్ణాపత్రికవారు తమకు పం 

పరమో ర ల టా నావద్ద వకు పితివుంది. దాన్నే పంపవలసిందంటే 

పంపుతాను. లేదా విమర్శకు(డుగారు అలాటితిట్లను వుపయోగించిన “తిరు 

పతివెంకటకవుల గింథవిమర్శనం” అనే (రు 1-0-0 వెలగలు) (గంధాన్ని 

తమకు పంపవలసిండంచే పంపకపోరని తలుస్తాను. ఇందులో యేదో 

వక పనిచేసి తాము ఆతిట్లు చూడాలి. ఆయితే ఆయన్ని మీరెప్పుడెనా 

యెవ్లెత్తు మా ఆపేనా అన్నారే మో ఇ అందుచేత ఆయనికి మిమ్మల్ని 

ఆలా (కృతేతు ప్రతి క_ర్హవ్యం) గాఢంగా తిట్టి బుద్దిచెప్పవలసివచ్చిందంటా 

రేమో? రామ? రామా? ఆయనకీ మాకూ యెన్నడూ యెవిధమైన సం 

బంధమూలేదు. వొకరిమొగం వకరం చూచి యెజుగం. (అయమయమితి 

పిత్యభిజ్ఞగా) యెజుగనే యెజుగం. 'రెండేళ్ళనాడు కాందోలు “ “గాంమం 

గవ్బన్ తృణం స్పృశళశతి'”గా మావూరు వచ్చి నన్ను చూచినట్లు తర స్పృహా 

తులు నాపేర యిటీవల వాశారు. యీ తిట్లు ఈక. కు కా 

బట్లై యిది నిమ్మా రణై రం. ““వండితా పండితానాం”ి అంటూ యేకరువు 

-పెట్టివున న్నారు అభియుక్తులు. ఆయన మహాపండితులు. ఆకారణంచెత తద 

పిక్షయా శుంఠతావచ్చేదకకోటిలో పరిగణింపవలసిన మేము Ga 

అం కావలసి వచ్చిందే మో 2 ఆ తిట్లు చూచి తాము వారిని పిశ్ని స్తే వా [= 

తమకు తోచిన సమాధానం సెలవినారు. మిమ్మల్ని యెందుకు యింత 

నిర్పంధిసానంకే ? పతికా సంపాదకులకు వ్యాసక_ర్తల తత్త్వం తెలియ 

డం కూడా అవసరమనియేను. చిరకాలాన్నుంచి నాకున్నూ మీకున్నూ పరి 

చయంవుందికాని.. “ఎన్న (డు నిను. బెట్టుమనుచు నీండడ్రము నేయన్”” 

అన్నాడు భాగవతంలో. యెప్పుడూ మిమ్మల్ని యేమీ నేను స్వార్టంకోర 

లేదు. యిప్పుడు కోరుతూ వున్నాను. తీరిస్తే యాకోరిక తీజ్బండి. లేదా ? 

చింతలేదు. యాచ్న గదా! 

“అవమానం పురస్కృత్య మూ నరి. కృతా్యతు సృష్టత ౪ ”” అన్నారు 

అభియు కులు. (మీరూమీరూ యేవో కలహాలు లు పెట్టుకుంటూ వుంకే మేమూ 
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మేమూ కలిగించుకుంటూ వుంటామా 2? అంటారనిన్ని యెజణుగుదును, 

యీ కలహాం నిష్కారణంగా తిట్టడంగదా) నాకు తమసహాయమల్లా 

వారియక వాాయక  *జన్యానికల్లా శివరాతి9ి”గా మీ పత్రికకు (వ్రాస్తూ 

వున్న నా దీర వ్యాసాలు (ప్రస్తుతానికి సంబంధించినవి మాత్రమె మ్ పత్రి 

కలో జాగంత్తగా పిచురించడమే కావలసింది. వుండడం పారియోపవేశా 
వస్టలోవున్నా బుద్ది యింకా అంతో యింతో పిసరింపచేస్తూ చే వుంది 

భగవతి. బహుశః విస్తారంగా మీ పతికకు పని కల్పనకాదె అనుకుం 

టాను. ఆ బాగిహ్మడు తిట్టినతిట్లకు తగినంత సమర్లనం ఆయన చూపడ 
మంటూ వుండదు. అలా చూపడమే తటస్రి స్తే ““వింధ్యః ప్రవే త్సాగరౌ. 
ఆపద్దతిని అంతతో “భాషామంజరీ సమాపా"”* కావలనే వస్తుందిగదా ? 

ఆయనికి నామీదవున్నకోపానికి పరిమితే కనపడదు. నామీదకోపం ఆం 

తతో ఆగక నన్నయ్యమీదికికూడా ప్రసరించింది. నాకేమో ? నన్నయ్య 
సమాస గిధనఫక్కి_ భారతకవులు తక్కిన యిద్దజిలోనే కాదు యిటీవల 
కవులతోగూడా మృగ్యమని వకఆభధిపాగియంవుంది. యిది తప్పుటభి,పాయ 

మెనా కావచ్చును. దీనికోసమే అయితే అన్నితిట్లు “దశాహం (దిక్కు_మా 

లిన దశాహం)ి నాండు గొతిగించుకొన్న మ్యుత్తెదువునంట నేను. యేమి 

కర్మం పాపం ఆబాిహ్మడికి యాలాటి సదూహ కలిగింది ? వక వేశ మేము 
యొప్పుడేనా ఆయన్ని యేమేనా అనేవున్నామేమో ? మజచినామేమో ? 

అఐకు పాపం, ఆగ9౦ధంటో ఆలాటి అభూతంగా వుండేకల్పన యేమీ 

చేసినట్టులేదు. డినికి ఆయన్ని ఆఅఖభఖీినందించవలసివుంది. మా మొదటి 

తప్పల్లా ఆయన పట్టుకున్న తప్పు 

“క. ఎన్ని పురాణమ్ముల.6 దా 

మన్నిటి నాంధి9కరించి అనుకంపన్ గా 

కున్నన్ డీనిన్ విడుతురె ? 

నన్నయిభట్లాది కవిజనంబులు మాకున్.” 

ఆనే పద్యంలో “నన్న యభట్టాది” అనేపదం దగ్శిజే వుంది. నన్న 

యభట్టు భారతం వాంసూ చాస్తూ ఆరణ్యపర్వం ముగియకుండానే చచ్చు 
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కున్నాడు గదా? అట్టిస్టితిలో అతళల్హి అంత గొప్పచేసి యెత్తుకోవడం 

యెందుకు? ఇదంతా వెంకటశాస్త్రి దురథభిమాన (ప్రయు క్తంగాని వేజుకాదు. 

(యింతకో సరిపెడికే చింతలేదు. దశాహంనాటి ముత్తైదువులెందుకో ? 

మీబోట్లు కనుక్కోోవాల్సి అంటూ తిట్లకు వుపక్ళమించడంచూ స్తే శోచ్యా 
వస్తలోవున్న ఆ వాగితకు ఆశ్చర్య మేకాదు. విచారంకూడా కలుగుతుంది: 
యెందుకు విచారం నన్నుతిట్టినండుకనుకుంటూ వున్నారా? ఆలా మీరు 

'అనుకోనూ అనుకోరు. అందుకు నేను అలా వొాయనూలేదు. నాకు 70 

వత్సరాల వయస్సుగాని ఆయనకు 7 వత్సరాల వయస్పని వారివూరి 

ఇఖాంహ్మడే వకాయన యీ మధ్య తెనాలి రైలులో నాకు కనపడి చెప్పివు 
న్నాడు, ఆయీ విమర్శన గంధం (బూకులబుంగ) అచ్చు వకసం వత్స 
రంలోవుకనక దీని పిచురణం 75 వత్సరాల పా3యంలో జరిగివుండాలి. 
యేమీ చదువుకోని వాళ్ళకూ. ణా వృద్దశ్వం కొంత వివేకాన్ని కలిగిస్తూం 

దంటారు. యాయన సాక్షులు గదా ఇ? 

పెగా భగవదనుగిహం బాగావుంకే కొలదివత్సరాలలో విమర్శ 

కుడుగారు సహసం9మాసజీవులు పొందవగ్గ బిరువం, భగవత్స్వమాపులు 

అనేది నిన్ననేడు వారివూరిసభ్యులు మమ్ము కసిదీర తిట్టి ప్రచురించిన 

గ౨9౦ంధరచనాన్నికూడా యితర సంశయవిచ్చేదాలతో సంప్పుటీకరించి యిచ్చిన 

“1 కపిశేఖరు 2 అభినవతిక్కయజ్వ ” లోనైన  బిరుదావళితోనసహాధ 
రించే మంచిసమయం రాబోతుంది? అట్టి భవిష్యదృగవదవతారమూర్తుల 

చేతికోనేనా. “దశాహంనాండు గొజిగించుకొన్న ముత్తైదువ” లు అనకృ 

దావృం_త్తిగా చితి్రింంచ6 బడవలసిం దంటాను ? యింతకు వెంకటిశౌస్తు 

గాడు ఆఅవతారమూర్తులపట్ల చేసిన ఆపచారం యేమిటో? నన్నయ్యను 

పురాణాలు ెలిగించినవారిలో చేక్చి గౌరవించడఎకన్న అపచారం యేమి 

తావాది. ఆయిో తిక్తుకాదు. శంక లు కూడా తిట్రలాగే వుంటాము. వుంటా 

యేమిటి వున్నాయి. శోంకలే కిట్టు, తిట్టు లే శోంకలుం. శ్లో. ““త్యమవాహాం 

త్వమేవాహం” “'ముశక్చౌెదు” వల్లా వుండగా పంద, వెంగలి, ఎకె 
ట్రాలు, చూపేదేమిటి? “ఇట్టి రోంతలకు మెచ్చు సూరులను నిన్ను 
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ననియ తాత్కు జేసినవిధి నందు6(6గాక,”” ఆని విమర్శకులు వా9సిన పదితకాప 

వాక్యాన్ని చూచికూడా శ్రీశిమ్రాకాస్తుంటువారు. నాకుపిష్టవ్యులై నారు. తా 

"వెం. కవులు తమమిు€ద వీరువారిసిన విమర్శనాన్న్ని మచ్చుకొన్నట్లు పుటం 

కించి వీరిని పశంసన చేశారు. వీరు యిలా అనడానికి వారికి ఆధారం 

ఎఏమిటోకొదాః నెను నన్నయ్య వ్యాసంలో ఏది కవితాధాధను అభినందవీయ, 

మని ఆన్నాను. దానికే సెల్లోడు బహాంమతి ఆన్నాను. విమర్శనంఆడ్డాన్న మె. 

అని వ్యంగ్యంగా కాదు వాచ్యంగానే ఆన్నాను. అంతకు మున్ను వీరిన్నే 

హితులకు వాసిన కార్డులో వీరిధారత సంశయ విచ్చేదాన్ని అర్రజరతీన్యా 

యంగా అభివందనీయమన్నట్టు కొంత తేలుతుంది ఆంతే. విమర్శన 
గంధాన్ని అభినంద్యంగా వాాయలేదే? అట్టిస్టితిలో శ్రీ శిష్టాళాస్తు9 లు 

వారు నేనభినందించినట్టివారి (ఏమర్శకుడుగారికి సంబంధించినుపొగ డలో 

ఆమాట రేలా వుటంకించి వున్నారు? అని నాకు సందేహం. యూ సందే 

హము తీర్చతగ్గదె అయి వారిని అడగడానికి తగ్గంత అర్హత నాకువున్నట్టు 
వారి చితానికితోస్తే వారు నాకేదో పిత్యు తరాన్ని అన్నుగహించనే ఆను 

గిహిస్తారు. లేదా? అప్పుడు అంతపొటి అర్హత నాకులేదు. కొ(టబోలును 

అని నాలో నేనే లజ్జించి తలవంచుకుంటాను. (వారు యేదేనా వాయ 

దల(చుకుంటే పత్రికలో వాొయాలిగాని నాకు వుత్తరం వారియరాదు. 

యిదిబటౌ_త్తిగా అసంబద్ధంగా వుందిగాని మావమర్శకుండుగారికి వారివూరి 

(ధూళిపూడి, వారు సమర్పించిన స్వాగతంలో వుటంకించిన అక్క_రముల 
దోరణి కడుంగడు.6 జక్క_€గా నున్నది. వుదాహాదించి చూప్పుదునా. 

““విమర్శకాగంణీః విమర్శచేయుపట్ల మీకలము ఖడ్గమునకే యుద్ది దానిని 
యుళిపించి కవిసింహాములగు తిరుపతి కవులనే తా.కితిరి” ఈవాక్యమెంతో 

సమంజసముగా నున్నది. మేము వారి విమర్శనము నభినందించిన ట్రిందు 
లేశమును లేదు. ఇది చరితం కుపకరించు ధోరణి, యీ వాతనేగాక 
వా౨సిన వారింగూడ నే నభినందించుచున్నాను. శో వారివాక్యమునకే 

దొ 
నాకు సమన్వయము కుదురకున్నది. వారి వాక్యము కూడా వుదాహారి స్తే 

బాగుండునుగాని ఆ పతిిక యిప్పుడెక్క_డుందో వెతకాలి. నేను డాన్ని 
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3జవాడతో కా౭టోలును చదివినాను. అయితే శిష్టా వారి ఉద్దేశ మందే మే 

జా: హోషములడి అట్లనియుందురాః శివః శివాః అంకకఆ వహోవహా. విమ 

రృక౭డుగారి గౌరవార్టము వారట్టుటంకించి యుందురు. అంతేకాని ఏమ 

రృకుండుగారు ఆసమయంలోనేమి? లోంగడ వువాహరించిన స్వాగతము 

నందలి వాక్యశినణ సమయంలోనేమి? కొంత కల గంజేసికొని తి. చెం* 

కవులదాషారా నాకు గౌరవం రావడ మేమిటి? “యిది నాకు టౌ త్తిగా అవ 

మానంగా వుండే పద్దతి” వారు శున్దతెల్వికక్కు_వవారు. పనికి మాలిన 

వాతలు వాయువారు ఆంమచేత తద్వారా నా గౌరవాన్ని పికటించడం 

నాకు బౌతి గా యిష్టంలే దని చెప్పవలసింది. విస్తుతం వాిస్తూవున్న 

““సంశయవిచ్చేది * వ్యాసం చాలాభాగం జాగ త్తగానే విమర్శ కుండు గారు 

వాిస్తూన్నారు కాని కొద్దిగా తొండరపాటు మాటలు యిందుకోనూ లేశ 

వ ఎ. చూడండియావాక్క్యాస్న్ని 

“అట్లు కాదేని శాత్రి (వెం. శాగా5 తెల్వితక్కు_వ యనవలసివచ్చును.” 

యిప్పటి వ్యాసంలో యింతకు మించిన తుందుకుకు మా ఏలున్నట్టు 

చేదు. యిది స్తూలడృష్టిసి వాగిసినమాబ. యా వ్యాసంలో పూర్వం నాకె 

ప్పుడు పెట్టని “'గార్లూ, బూర్లూ కూడ పెట్టడమేకాక, నా కరుకు మొదట 

(శ్రాకూడా తగల్చడాన్నిగూర్చి నేను వాటి సమన్వయాన్ని యీ విధంగా 

చేనుకుంటూవున్నా ను. యేలాగంమే తిట్లుతిట్ట వా సేగంంధరచననా!టికిె 

విమర్శకుండుగా రికిన్ని నాకున్నూ యేవిధమైన సంబంధ బాంధవ్యాలున్నూ 

యేర్పాటు కాలేదుకనక ఆలా నరాఘాబంగా చేతికి వచ్చినట్లల్లా యే కవ 

చనపు వషట్కా-రాలతో తిట్ట గలిగారవిస్న యిటీ నల కృతియివ్యడం 

ద్వారా నేను (శ్రీకిక్కన సోమయాజిగారి “క, నే నిన్ను మామయనియెద 

దానికిం గా గావ్యకన్య" అనే పద్యం చొవ్వ్చున ఆబ్లుఖి అవడం తటసించ 
దాక ధ 

డంచేత 70యెళ్ళ బాల్మపాయంలోవున్న ఆల్లుజై మన్ని _స్త సగాని బాగుండదని 

“గాద్దు పె ట్ర విందుచేళారని తతత ఆకు ఆయితే ఆబ్దికంలో 

భోక్త కలికిశె పక పిండివంటగార్తేమిటి? మంగళ పదమైనపిండివంట యేటొబ్బ 

చో సె సడితేయు కంగా me అని కొందణనుక్ కోవచ్చునుగానిోశాహాం 
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ము త్తెదువుగాొనన్ను పేర్కొనడమే కాకుండా యింకోప న్యంలోోక. ఇద్దణూ 
భో క్తల కెక్కు వె ? తద్ది ము ఆంటూ మా సీమ గంందలతో వృన్హు 

“ఒకరి పెండిలిలో” అనే పద్యంలో వున్న శుభహపిదమైెన వాక్యాన్ని 

“ముడ్డు గుడవరా ముది సపెండ్తికొడకా” ఆన్న నామెత గా పా9సకుదిరింది 

కదా? ఆని తదినంగా అపవదించి అమంగళాళశ్ల్లాలు వెలార్చిన మాకృతి 
(లు వా 

కన్యాపందాతలుం గారు యింకా ఆ వాసనసోకే అనుకుంటాను యీ ఆబ్లికపు, 

పిండివంట (గార్లు! నాకు అనుగ9హాంచి వుంటారని వూహిసాను. నాకు, 

యిప్పటి పెండ్లి (కృతికన్యాపరి* యం, మూండోదో? నాలుగోదో ? అవు. 

తుండి. తక్కిన భార్యలు తిట్టు మోకులుగారుగాని యీనాల్లో భార్య బాగా 

గయ్యాళిస్నీ తిట్టుమోకున్నూ దొరికింది. వార్లక్యం దీనితో గడపాలి. శాం 

తం పాపం: మొట్ట మొదట పెళ్ళికి పిల్లనిచ్చిన ఆ_త్తవారింట కాడా అదేం, 

కర్మమో ? నాకు మాఅత్తగారు (మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ౩ గార 
_ CH 

పిండివంటతోనే విందు చేసేవారు. అడి మీకు ఇప్పటికి యేలాజ్ఞాపకం 

నందంటారేమో ? నాధారణయెణీం గినవారున్నూ. ఆ మధ్య నిన వారసిన 

దీర్హ వ్యాసాలు చదిపినవాదున్నూ యీపిశ్న వేయకు. నాకు మూ.డోసం 

వత్సరములో నా తరువాత పుట్టి-మొన్న పుకుత్లొా నొ అన విబుద్దు డు 

అనేపవ్యార్థానికి అక్యుమైన మాతమ్ముడు పురుడు సహో యిస్పృట్కెం కా 

తూ. చా. తప్పకుండా జ్ఞాపకం. అతిశయోక్తిగా జమకట్టుకుంకే ఆలాగే 

జమకట్టుక్ “ండి. నమ్మితే నమ్మండి ___ క నమ్మిన: నమ్ముకున్న నది నావ 

శమా” అన్నారు దూ పఠమమితుిలు శ్రీదాసు శ్రీరామ మహాకవిగారు 
యెదో విషయం మ్ తెలుంగు నాండు అనే చిన్నపు స్తకంలో. యిది 

మిషయాంతరం, పంస్తుత విషయం జ్ఞాపకం వుందనడానికి వీజమేమిటంకు 7 

అప్పటికి ఏడెనిమి దేళ్ళవాండు నాకొకస్యాలకుడుంజేవాడు. ఆకుజ్ఞవాడు 
ఆ గార్ల పిండివంట సందర్భములో అన్నాడుకదా ? మా ఆ త్తగారితో_ 

“ఆమ్మా! యూవాళ మనింట్లో గార్లు వండుతున్నావు తదినమా *” 
లాం ae) a ళు 

అన్నాండు. అది మా మామగారువిని వా స్ట్రోతిట్ట ఆమో అమ౦గళంగా 

అన్నాండే అని నొచ్చుకున్నారు. ఆయన కులువాణి తిట్టిన తిట్లు కూడా 
మ Ue చు (వడా డం య 
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జ్ఞాపకం పృునాషుర కొన్ యెలక మీ౭దా పిల్లి మే 6దా పెట్టి ఇను విమర్శకుడు 

గారిని తిట్టినట్టువారు భావించుకుంటారని వుబంకించలేదు. కియమాట 
యీవృద్దదళలో తటస్టించిన అత్తవారివిందులోనే కాక బాల్యదశ లోకూడా 
నాకు ఆత్తవారివిందు “గార్ల” తోనేజరిగేదన్నది యిక్క_డ వక్తవ్యాంశం+* 

మాజఅిత్తమామలు నన్నుయెప్పుడూ గారు పదంతోకేు పిల్చెవారన్నది 

ధ్వన్యర్థం. యీ మామగారు యేకవచనంతోశే గౌరవించారు. పూర్వం* 

యింత కూ చెప్పేదేమిటం యే ? యిప్పుడు వాంస్తూవున్న వ్యాసంలో మాత్రం: 

దుందుడుకు మాటలు కొంత మృగ్యం అనియ్యేవే సాహసోకులు తలకు 

తగని పిసంగాలు చాలా వున్నాయి అవి పూర్వపక్ష సిద్దాంతాలు చేసుకొనే 

టప్పుడు పరితివారి (వాంతలతోనున్నూ అంతో యింతో వుంటూనే వుం: 

టాయి కనక వాట్లని గూర్చి వాయవలసిందిలేదు. గార్హపురాణం అంతవ 

సరం లేకపోయినా నాజ్ఞా పకశ _క్తిని తెల్పడానికి వుటంకించాను. శిష్టావారి 

అభినందన సందర్భములో స్వాగతంలో వున్న విమర్శకుడుగారి _ “క త్తి 

యళిపించు”ను గూర్చిన పిసంగములోన్నుంచి యిలా ఎక్కడికో పోతూ 
వున్నాము “క త్తియళిపించు”” వాిత చాలా సరసంగావుండి. యెమం 

టారా ఇ? వా?౨సినవారు యి స్పై. తప్పుకోవచ్చు, హిట్లరు మహాశళూరు(డు 

కదా ? అతండిమీ6ద మాయింట్లో నేను కూర్చుండి. బిిటిమ తరఫున. 

నావద్దవున్న (బండాడిముక్కు_కూడా తెగన్ఫీ మొద్దుచాకు నూరి రుుళిపించ 

వచ్చునుగదా *? అది పనిచేసిందా ? లేదా? అన్నది విచారణాంతరం. 

శ్రీకృష్ణభగవానుడే మన్నాడు 

“కర్మణ్యెవాధికార స్తే మా ఫరలేమ కదాచన 

అనలేదా ? ఫలం దెవాయత్తం. మనం చేయవలసింది పనిమా 

తమే ఆట్లిపనిని విమర్శకుండుగారు చేసినారు కనుక వారు మహాసాహాను 

లని మాత9మ ఆవాక్యం చెపుతుంది. ధ్వనినికూడాతీ స్తే విమర్శకునిశ క్రి 

త. వెం. కవులముందు అంతగాని కొంతగాని పసక్టిది కాదుగాని కాకో 

సోయినా సాహాసించి అందుకు పూనుకోవడం అభినందనీయమని కూడూ 

తేలుతుంది. ధ్వనిగదా ? ““అ స్తముతి గభస్తిమాన్” అనెవాక్యం యొందఆశి 
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కెన్నివిధాల ధ్వనించింది. కాని ఆధ్వనికికూడా కొంచెం సంబంధం మాతం 

పుండాలి. యామాట వఏమర్శకు(డుగారు బాగా గమనించాలి. ఇది విష 

యాంతరం శిషావారు సూలదృ్భషిని అభినందించడంలో ఆమాట దొర్తి నట్టు 
= ఢా రం ౧౧ 9 

అనుకోవడమే యిప్పటికి నాకు కర్తవ్యం యేదెనా యింతకంటి అధికం 

వారు తెల్పితే తెలుసుకోవడమున్నూ-_పెళ్ళిపీంటలమీ.ద వున్న సపెండ్రికొడు 

కను వారివారికి తోంచినట్టు అందణూ ఆశీర్వదిస్తారు. వాటికి అవయ 

వార్ధాలతో ఆవసరం వుండదు. పిస్తుతం సందర్భం ఆలాంటిదై నా (ప్రసక్తి 

కలిగి కొంతవాొాయవలసి వచ్చింది. యెందులోన్నుంచి యెందులోకో 

పోవడంవల్ల పిధానాంశం మయుగువడుతుంది, మామీసాల పిసన_క్తిలో 

విమర్శకులు వేసినప9శ్న ఆయనకు బొత్తిగా డానిపూర్వ్చో త్తరసందర్భాలు 

తెలియక వేసిన పిశ్నగా బుజువు చేయబడిందికదా ? యాలాటిపిశ్నలే 

గుంటూరు సీములో ని (ఆపా9ంతంవారు. ఆబాలగోపాలమూ యెఆింగిను) 

సందర్భాలను గూర్చి కొన్ని వేసివున్నారు. స్వర్శతులుకాగా మిగిలిన విమ 

రృ్భకు(డుగారి బంధువులకే వాట్లవిషయం బరాతంపెట్టి వున్నాను. 

వారు యాపాటికి విమర్శకుడు గారికి వాటిసందర్భాలు చెప్పేవుంటా 

రనుకొంటాను. కాని యావిషయంతో యింకోటి పిస్తుతం ఆలోచించాలి. 

సుమారు ముప్పదియేశ్ళనాంటి గుంటూరుసీమచరిత9 యిప్పుడు 76 వత్స 

రాల పాాయ 6లో వుండడం నిజమే. అయితే అప్పటికి 46 వత్సరాల 

పాంయంలో వుండే వీరికి యితరులు టోధించడంతో పనేముంటుంది. 

అందుచేత యితరులకు బరాతం పెట్టడం కూడా అనవసర మొ అనిన్నీ 

అసలు విమర్శకుడు గారికే బరాతం పెట్టడం యుక్తమనిస్నీ యిప్పటికి 

తేలింది. అయితే ఆయన యెజింగేవుంయే ? వాట్లనుగూర్చి మళ్ళా యెందుకు 
సిశ్నిస్తారు ? అంకే వున్నదంతా దానిలోనే వుంది కుల్లస్సు. ఆ(ప్రశ్నించ 

నె అత్యాశ్చర్యం. ఆశ్చర్యంతోనున్నూ ఆశ్చర్యం. ఆరోజుల్లో యావిజ్బ్యం 

ఏించడం బొత్తిగా కనపడక యిన్నాళ్ళాకి పిజ్బంభించడాని కారంభఖించడం 

ముంకో టి. కాశికావృత్సికంకు కౌముదే యెందుకు పూర్వం కాకూడదని 

మొదట ప్పశ్నించి తరువాత ఆపుళ్నించడం బొత్తిగా అనభిజ్ఞక్వప్ప 
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యుక్త ముర సూచించినతర్వాత యిప్పటివ్యాసంలో ఆపూర్వుత్వం 

గుంటూరి సీమ Hee వున్న నావాక్యాధారం కటా సమకర్ధించ బడు 

తుందని వుబలాటపడటం యింకోటి. శాంతం పానం: దీన్ని గుణించి 

కొంచెం వా9స్తాను. వీరేవాక్యం భిమపడి దానికి ఆధారమవుతుం దనుకొ 
న్నారో ! ఆవాక్యం సీమలో లేకపోలేవమ గాని ఆది మా (త. వెంఎది కాదు. 

పితివాదులవాదంలోది. సీమగింథంలో అంతా రచనమాతాలూకే అని 

అనుకునే వీరు విమర్శకాగంణులు కావలసివచ్చిన యీాకాలం అభినంద 

సీయం. ఆవాక్యం వీరు వుదాహరించినప్పుడు దానిత త్ల్వాన్ని బోధపలు 

సాను. యిప్పటికి వారిసంతోషాన్నై అలాగే వుండనినాను. టెత్తిగా శాస్త్ర 

సంస్కారం లేనివారు యేవో పరిశ్నలు కారగాయపిశ్చలువేసి చాలించక 

యీబాధకూడా యెందుకో. “బుద్రిః కర్మ్యానుసారిణి'” మీసపు శంక వది 

ల్చినట్లయింది. యద్వా మీసం నేను మాతిమే సెంచి తిరుపతిళాన్తి పెం 

చనే లేదని వాదసౌకర్యార్లంక్షణకాలం వస్పుకుని మాట్లాడుకుందాం. 

ఆప్పుడు మాతం ““పెంచినారముి” అని చెప్పంగూడదా ?--- “అస్మదో 

ద్వయోశ్చ” అనేది యేమవుతుంది ? యింకా వాదం సాంగితే వీరు యింకో 

పిశ్న వేస్తారని తోసూవుంది. ఆది యిది. 

“యిరిద్దలూ జంటకవులు గదా ? తిరుపతిశాస్త్రి యిప్పటికి సుమారు 

20 యేళ్ళనాండే దేహం చాలించాండు కదా? నీవంకా దిక్కు..మాలిన. 

వ్యాసాలు వాిస్తూ వొక్కినరంలాగ జీవించి వున్నావేమీ మాయిష్టం 
వచ్చినట్లల్లా మమ్మల్ని వాసుకోవడానికి అభ్యంతరం కల్పిస్తూ” అనేది 

కూడా వాకపశ్నలోకే చేరుతుందనుకోవడాని కభ్యంతరం వుంటుందా ? 

యీవిమర్శకు(డుగారి పిశ్నలధోరణి చూస్తే, ఆలాటిపిశ్న వేసారా ? 
వమర్శకాగ౨ణిగారు. యిదివణతలో వేసినప్పటికీ యిప్పుడు కొన్ని బిరుదులు 

పొందివుండికూ డా వేస్తారా 2 'అతాటి. పంళ్చ అంచు యిప్పుడు చయ 

రేమో కాని మునుపు వేయడాని కభ్యంతరం లేశమున్నూ లేదని మనవి 

చేస్తూ ఆలాటిపిశ్నలే ఏరు వేసినట్లు యిక్క_డ మణివకటిచూపి బుజువు 

చేస్తూన్నాను. దేవీభాగవతపద్యం వీరివిమర్శన కంతకూ ఆయువుపట్టు 
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పద్యం. ws ఎన్ని పురాణములు" అన్నది తోంగడ వుదాహారించే 

వున్నానుగదా : ఆందులో యీయన చేసినశంక యేలాటిదో ? గమనిం 

చండి. అరణ్యపర్వం తెలిగిన్తూ చచ్చిన నన్నయ్య “మేలా నీవిచ్చేమెచ్చు 

పడిగ9హించడానికి అరు (డై నాడ" నికదా ? పిశ్నించారు విమర్శకా(గలకే 

గారు. ఈయన భాగవతం యెప్పుడేనా ఆఖరికి కృత్యాదిపద్యాలేనా చదివి 

వుంటారో ? లేక లోకేవకారార్లం సంకయవివ్చేవం చేయడానికి భారతం. 

(అదేనా తెలుంగే సుమండీ) మాతిమే చదివివుంటా రనుకోవాలో ? తెలి 

యదు. యేమంటారా ? “మ. ఒనరన్ నన్నయతిక్క_నాదికవు లీయిర్విం 

బురాణావళుల్ దెనుంగుం జేసియు” అన్న పద్యంలో పోతన్న గారుచేసిన 
ఆపరాధాన్నేనా తి. వెం. కవులు. “క. ఎన్నిపురాణమ్ములు” అనేపద్యంలో 
చేసింది. అంతకన్న  అధికమైనదా ? అట్టిస్టితిలో దీన్ని వీరే (తి. వెం 

చేసిన అపరాదంగా అపవదిస్తూ ---- 

1. కవితాలలనమొగంబు బూడిదం బులిమెవవే 

2. బాంహ్మణుండవ యింత దుర్మార్గమగునె 7 

గీ. మామీ6దికరుణ (నన్నయ్య చచ్చెనటన్నన్ 

4. దురభిమానంబు నీలోన దొరలికాక. 

యిన్ని అసంగతోక్తులున్నూూ సాహాసోక్తులున్నూ వాయవలసి 

వుంటుందా ? 

పోతన్నగారు నన్నయ్యను పురాణమువమాత౦9మే తెలింగించిన కవు 

లతో మాత9మె కాదు, పురాణానళుతల్ తెలింగించిన కవులలో కూడా చేర్చి 

గౌరవించి వుండగా మేము గొరవించం గూడదా ? దానికి యావివుర్శ 

కండు గారి అభ్యంతరమా + మాకు యిక్కడికి విమర్శకుండుగారి (వశ్న 

సౌడభ్యం వెల్లడిగా తెలుస్తూవుందా బ్గా సౌడభ్యం (లడయో రభేదక) యీలా 

వున్నా. తిశ్తైమో --1. కొం_త్తవిశ్వాస్తలన మూలం గూరుచుండి: 2. అర 

య6 బదియవనా(టి ము తెదువలన, శి. యిద్ల్దణుథో కల కెక్కుడెతదై 
క ద నా ద్ 

నము టీ చచ్చిచెడంగలారు ర. పదయవనాటి య దువలభంగి నడంగరే? 
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యీలాటి అమంగళాలకో వున్నా నిరసనోక్తులేమొ ? 1. వెణ్టివెంక 

కూయ ౧. మన వెంకటశార్తి నీతిమాలిన వాొొతల్. 0. ధీరహిొతా (బుద్ది 
హీనుడా, 1. నివె కవివె? సింగిగూడ( గవితరంబు చెప్పలేదె 2 

5. బుద్దిలేదె ౭? క. నక్క_పోతునని యుపమించుకొమ్ము. 

యింతటి ఆనాత్మజ్ఞత్వంలో వున్నా యివిలేశమున్నూ నేను గణం 
చనే లేవని ఈయన్ని తికరణశుద్దిగా నేను సేల్హోడు (రమారమి 70 
రూపాయీలది్రి సమ్మానింవడానికి ఆహ్వానించినదానివల్లనే లోకం గుజి 
తిస్తుంది కదా ? నేను ఈతిట్లవల్ల అమాత్యసార్వభౌామవంశో వృవులే అయినా 
టొ_త్తిగా బొెందంబడుతూ వున్నారుగడా ? అని వమనస్బారా గుణితించి 

“బుద్ది 8 కర్మానుసారిణీ” అని సమాధానం చెప్పికొని యిట్టి అనాత్కజ్ఞు 

లతో ఆసన్న మరణదశా౦తక్షశలలో వున్నమనం వాదోపవాదాలకి దిగ 

డానికి పా9జ్ఞలోకం టొ తీగా ఆంగీకరించదని యింట్లోవున్నపదాద్దం గాని 

మనం కొని చేనేది కాదుగదా ? అని, 

“క, అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక సేయువా(డు నేర్పరి సుమతీ.” 

అనెపద్యాన్ని స్మరించి ఆరీతిగా యాయన అనుగం౦హాన్ని సంపా 
'దించుకొందావముని పరియత్నించాను. ఈనాపియత్నం౦ం కూడా విఫలమే 
ఆయింది. విమర్శకు(డుగారు దీన్ని ఆవమానంగా భావించారు. తోక మేలా 
భావించిందో ? చూడండీ, చాలా వుత్తరాలున్నా వక్క పిల్లకవి వుత్తరంలో 
నుంచి కొన్నిమాటలు మాతమే వృదాహారిసాను. 

గునపట్టు, తాడేపల్లిగూడెం పోము, 

2451939 

మానా(ప్రగ్గడ (శ్రీరామసుబ్బరాయశర్మ నమస్కరించి వాిసికొనెడి 

రు జ మి: 

“కృష్ణాపతి)ికలో పికటింపంబడినవ్యాసము (నన్న య్యనుగూర్చి 
నద్ర చూచితిని. దేవీభాగవతపు విమర్శకు6డుగారికి మీరిచ్చిన సమాధానము 

చదివితిని. వారు పళ్చా_త్తప్తులు కొకపోరసి నానమ్మకము. ఏమందురా ? 
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కకం తిట్రినవారల మురలం 

గట్టలుకం దిట్ట, బోక కానుక అఅతుతర 

జుర్టింగల జూాతురు శాంతము 

బెశ్పైన? మీ యమ్మ ఉగ్గు. బెన్తైెడివేశజా” 
యం ళ్ డు 

నాకాశ్చర్యమైనడి. ఇట్టి శాంతయుతుని పే9రేపణ లేకయే మీకృతి న రు పో 

కర్తగారిక్ (మానియోగితల్లజు నకు) కపతోకమే సమాధానమీయ.గలదు. 

చేవారిలు. 

అనేకులు కవులు అడ్వ కేట్లు (ఇందు( గొందటు వాచా ఆభినందొం 

చినవా రున్నారు.) ఉద్యోగులు (వీఠంద8ణ నియోగులే నాపూనికను అధి 
నందించిన వారుగలరు. అసలు వారూ వీరూ యెందుకు బోధించాలి విమ 
రృకు(డుగారి వార్రక్యం బాగానే వుండి నలుగురి నోళ్ళల్లో పడవలసిన 

పా9ప్తి లేకపోతే వారివృద్దత్వమే వారిని బోధించేది. “అవశ్య మనుభో 
_కృవ్యం కృతంకర్య”” నిరసించినవారల్లా నేనెవరిని ఆతిధ్యమునకై ఆహ్మా 
నించితినో వారు మాత్రమే అయితే వారికి మనస్సులో అన్ని అనుచిత 
మైనతిట్లు తిట్టి యేలావెళ్ళి వానిసత్కా రాన్ని స్వీకరించేది అనే సంశయం 
కలగడంతో ఆశ్చర్యం వుండకూడదు. అవి మానవసహాజమెనధర్యం.- 

ఎంతకోపం లోవల వున్నా శారీరకధర్మాలుగాని మానసిక ధర్య్మ్యాలుగానీ 
మార్పుచెందవన్నది సర్వానుభవసిద్దం. ఆకారణంచేత మొగం చెల్లక వారు 
నిరసించారు గాని మతోటికాదు కనక మళ్ళా వారిని పార్రిస్తాను. అయితే. 
“రానివారలన్ రమ్మవి ప్ల్వ వేడుకనరా”” అని నన్ను లోకం పరిహాసి 

స్తుందేమో ఇ వినండి ఆయన నన్ను తిట్టినా ఆదూషభాలు నాకు భూషణాలు 

గానే పరిణమించాయి. యిలాటి తిట్లకు వహ్సుకో లేదుగాని కీ? శే" సోమంచి 

భీమశంకరంగారు (ప్రీడరు అమ్మాఆలీ బూతులయితే ఆశీర్వచనాలే అని 

వొకప్పుడు చమత్కరించారు. యీతిట్లు లోకంతో యీలాటివా రుంటారని 
తెలుసుకోవడానికి అవకాశం గలిగి గురుత్వాన్ని కూడా చేసినట్టయింది. 
అందుచేత మొదట కొంచెం భారంగా కనపడ్డా క౦మంగా ఆది చెడ్డపని 

అయినప్పటికీ ముమ్మాటికికూడా చెడ్డపనె అయినప్పటికీ దానివల్ల నాకు 
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గాని నాయశస్సుకు(గాని యిప్పుడు గాని భపిష్వతా్యాలంలోంగాని జరిగే 

అపకారం యత్కించిత్తూ కూడా లేదని నాకు తోచింది. దీన్ని లోకం 
యెంతవణకు విక్వసిస్తుందో నాకు తెలియదు. 

“ఉత్సత్స్యే మమ తు కో౭ఒపి సమానధ క్యా” 

అన్నాడు భవభూతి. అలవతి విస్తరేణ, అందుచేత వారిని నేను 

కవితాధార సాపుగా వున్నడనే గుణలేశాన్ని పురస్కరించుకొని తక్కిన 

దాన్ని సర్వమున్నుు పొల్డుగా భావించి. జల్లించి ోతోసిరా” జని నమ్మా 

నింప దల(చినాను. యిప్పటికీ యింకా నాహియత్నం ఆమమ్లోనే వుండిగాని 
“*నిరాళాః పితరో గతాః” కాదేదు. వారితిట్లు సమర్థసీ యాబు కావన్న 

సంగతి వారికి బాగా గోవరించినట్లు వారి యిజీవలి సశ్తేష వ్యాసంతో 

వుండె అక్షరాలవల్ల వ్యక్తం అవుతూ వుంది. ఆ ఆక్షరాలు చూదాకే నేనీ 
చ్యాసాన్ని వాాయడానికి ఆరంభించాను. ఇంకా వారి వ్యాసం “నశేష” 

స్థితిలో వున్నా యెప్పటికప్పుడే జీవితసంశయంలోవున్న నేను రాయబోయే 
వారివ్యాసశేషం చూడకుండానే, “మీగాళ్ళి” సామెతగా భవిష్యత్తులో 
రా(బోయేవారి మాటలను భావనాశక్తిచేత (కవులకు భావనాశ క్తి చాలా 

సంగతులను గోచరింప'ఈ జేస్తుంది.) వూహెంచి మళ్ళా యూాఆహ్వానాన్నిి 

పంపుతూన్నాను. ఇడి విషయాంతరం. వారి వ్యాసంలో వున్న యూవమాటలు 

వారికి వారికిట్రను సమర్చించుకునే వుపాయం లేక నీళ్ళు నమలవలసి 

వచ్చిందన్న్నసంగతిని తెలుపుతాయో : లేదో: చదువరుఎకు తెలియశానికి 

వుదాహరిస్తూవున్నాను. 

“| సంఖ్యగాల గొన్ని పద్యములు వెగటుగా గనపడునట్లుటఎ 

కించి కొంత విపరీ తారము చేసి వాిసియున్నారు. శాస్త్రిగారి యు వేళ 

మేమియో ? నెనట్లు తమ్ము నిందించినట్లు లోకమునకు. దోంచవలయు 

ననికదా ? కానిండు నాగింధ మామూరా గ)ము చదివినవా౨కైన సత్యము - 

తెలియం బడదా ?’” అని వాయ మొదలిడినారు. నేను చేసిన విపరీతార్ర 

మేమో? ఆసలు వారి సుపరీతారమేమో శ్ర వావిళ్ళ వేంకకేక్వరశాస్తు)లు 
గారు గాని, చేదా వీరిని ధూళిపూడి సభతో అభినందించి నా కేకు తేక 
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మాయిడ్డణి (తి. వం. కవులు పేరులు యత్తికొన్న శ్రీ శిష్టాళాస్తు్రంలు 

గారు గాని లేదా? ఆ నభకు పంశడెంటుగా (కపి తాపురం TO 

కాలేజీ నుండి దయచేసిన పండితమండనులు గాని నాకు తెల్పి మందలింతు 

రని కోరుచున్నాను. నేనొక వేళ అందులో సుపరీతార్లమే వుందని ఆచాహ్మా 
డికి యీూలోకంలోనే కాదు పరతంకూడా ఆపకారం యెందుకు కలగాలని 

అన్నా, వెగటుగాలేదు ,సౌొగనుగానేవుంది. స్వరానికి మెట్లు కడుతూవుం' 
గ్రని ఆఅబర్రానిక్ సిద్దపడి వాదించడానిక్ దిగినా; ఆయో ముద్దుమాటలను 

సీ; యని రోయని పుణ్యాత్ము తక్క. ఉనా పుట్ల వున్నారా? అనేదే నా శంక, 

కా ఆక్క. అలేదు వివమర్శకుడ. గారు తమకు€ దోంచిన యేవిజ్ఞా ల పేరులుడా 

హరించినాసరే, వొరేశాఖ వారేనా సరే, యేకలంవారై నా (18 జాతులలో) 

సరే, ఆడవాశ్ళేనాసదే, మగవాశ్ళేనాసరే, ఆ తిట్లు తిట్టుకావనియు, అంచులో 

అంతరాధ్రం సుపరీతార్హ మున్నదనియు “*పదియవనాటి ముత్తెదువొపుణ్య 

త్రీయే అనియు అర్హము చెప్పి విమర్శకుండు గారిని వొడ్డెక్కి స్తే నేను 
సంతోషిస్తాను. (యేదో ? కాలకర్మ దోషంచేత కర్యం చాలక ఆలా నోరు 
కాదు చేయి జాణింది అని క్షమాపణ (నాకుకాదు లోకానికి చెప్పి నిర్లో 

షత్వాన్ని సంపాదించుకోక యింకా తగుదునంటూ యీ పిడివాదం యెందు 
కంటాను ౭0 తగుదునని యింకా వ్యాసాన్ని వాసి పతి క నిండిస్తూ తమ 

అనుచిత ప౦9సంగాన్ని సమర్దించుకోవడానికి ఉపాయం కనపడక యితరులు 

విపరీతార్థం చేశారనిన్నీ___. “వెగటుగా వుండేటట్లు ప్రకటించారనిన్నీ 
అవవదించడం శోచనీయం కాదా ? ప్రస కగా— 

శాస్రీగారి యుద్దేశమేమియో ? నేనట్లు అమ్ము నిందించినట్లు లోక 
మునకు దోయసవలయునని కదా? (లోకానికి నిందించినట్టు తోళచదు 

స్తుతించినట్టుగానే తోస్తుందెమి 2) 

ఈ వాక్యసౌడభ్యం చదువరులు గమనించాలి. శాక్రిగారియు దేశం 
శాల్గోడు సమర్చించుకోవడమే ముమ్మాటికన్ని అంతే. తిట్టనట్టువూత 9౦ 

నోకానికి తోంచకుండా ళానస్తుగారు చేయాలి. చేయగలరా ? తిడితేవూ( తం 
76 సంవత్సరాల బాంహ్మండుగదా ! యెందుకు పడంగూడదూ ? ఆంటాను 
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మెగా అంతకంటుి అనంగా తిట్లకంచు అధిక పాండిత్యం పూర్ణానుస్వా 

రంగా వుండి విమర్శనకు పూనుకొన్నవృద్దులు తిడితే మాత్రం నోరుమూసు 

కూరుకోవాలిగాని అయ్యా! చూడండని వారితోను నీరికోను చెప్పుకోవడం 
కూడానా ? యెంత ఘూాతచేశా౭డూ. వెం. శా. (ముదిమి రెండవ బాల్యుంబు 

కదా అవును తప్పు. దాన్ని వారించుకోవడానికేకదా ? శ్రీవారిని శాట్లో 

డుతో అభినందన పద్యాలతో సహాగా సత్క_రించడానికి సంకల్పించుకు 
న్నాండు. కాబట్టి వారు వాండికోరిక తీర్చడంకన్న కర్తవ్యం లేదు. పెటా 

“నెను విమర్శన (గంధమున వాిసిన విషయములకు సరియైన సమాధా 

నము వాసిరేమో చూడుండు.” (యెంతముద్దుగా వుందో? యీ వాక్యం 

పరిశీలించాలి అని కూడా వాిస్తారే *? నన్నయ్యను గుజించిన ఆక్షేపణ 
దానిలో వున్నదేనా? మీస్యప్రస్తావన దానిలో దేనా ? వాట్లనుగూర్చి నన్నయ్య 

భట్టు వ్యాసంలో మొదటి దానికిన్ని దీనిలో మీసప9న క్తికిన్నీ సమాధానం 

వాశానా ? తక్కినదానికి బంభుసము[ద్రులకి బరాతం సెట్టివున్నానా 7 

యి(కనక్లా ““పదియవనాటి ముక్రెదువు వగయిరా తిట్లకు నేను 

జవాబుచెప్పు వలసి వుంటుంది. యేమని చెప్పాతో తోంచకే నేల్లోడు బహాం 

మానంగా యివ్వ దలచుకున్నాను. (వెనకఅధాత్తువాదం చేసి నీయమ్మ 

జిజ్ఞానా ఆంటూ వాదించినపండితుడి కేశాలు శిరస్సున ధరించి తనకు రాజు 

గారిచ్చిన బహుమానం ఆయనకిచ్చిన సంగతి లోకానికి తెలియడా? వెం.శా* 

ఆయనకి తీసిపోతాండాా దాగివిడస్రీల కుచాలుకూడా తడివినందుకు వొక్క 

నాకేకాక పతింకాధిపతులకుకూడా సంబంధం వుండడంచేత మేము ఉభయు 

లమున్నూూ చెజివకనేళ్లోడున్నూ బహుముతీచే_స్టేనేగాని మా పాపాలు పటా 

పంచలై పోవు 'వెత్వాలంక శక త ళాా.కి “చమ పాంయిశ్చి త్తం చేసుకోవలసి 

వుండవు. ధన్యుండు ! కనక వేఎక కేశ్వరళాస్తులవారిని హెచ్చరి స్తూన్నాను- 

సేల్లోడు సిద్దంచేయమని. యింకమీ6ందటనేనా యీలాటివారి వ్యాసాలు అనా 

లోచితంగా పికటించి నాబోటి సర్వసంసిద్రులకి అమాంగళ్యపు వా9ంతలు 

(మజివకప్పుడెినా సర్సే వాసే యీలాటి ప్రబుద్దులద్వారా పనికల్పించి 
కూధించడం యు క్తంకాదని పతి”కాపివ _రకులకు తో6ంచేయెడల కియా 
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దూవంగానో వాగూ9పంగానో వారిఅనుతాపాన్ని (పకటించ గోరుచున్నాను. 

లేదా ? పరుండియే నే నింకా బళ్ళనీ తోలగలను వ్యానాలు. వాట్లని అ) 

త్తగా ముది)ంచి పికటించి ఆయీలోపాన్ని సవరించుకోవలసిందని 

పారిర్థిస్తాను. విమకృనగ9ంథం చూచినట్లయితే మీరు యెంత యవగించు 

కుంటారో అనుకుఎటాను. ఆయినా నాశోనంచూచి అందేదేనా ఉత్తరం 

యియ్యతగ్గది వుందేమో ? పతింకాధిపకులు చూపితే దానికి తోంచినసమా 
ధానాన్ని యిస్తాను. ఆధిపతు లే అక్క_అలే దు. నన్ను ద్వేషించేవారు సుప 

సిద్దులు కొందణున్నారుగదా ? "పేశ్ళాందుకు తీరికూర్చుని ఆడద్వేషించేవారిని 

ఆశ9యించేనా నదే తిట్టుకావని వారిచేత అనిపి స్తే యింకో సేల్టోడుకూ 

దాను. సరేనా అసలు విమర్శకులకు నన్నుపిశ్నించడానికి అర్హత యెంత 

వణకు వున్నట్లు గోచరిస్తుందో ? ఆయనచేసిన “పదియవనా(టి” వగైరా 

dl ఆశీర్వాదాలవల్లనే కాక యింకా గంధంలోవున్న ఆశీర్వాదాలవల్ల 

కూడా నిర్ణయించి పతింకలో పతింకాధిసతుల ఆచార ప్రకారం ప9కటించి 

లోకాన్ని సంతోష పెట్ట, గోరతాను. పతిరికలలో పలుసంగతులు పడుతూ 

వుంటాయి. వాట్లన్ని టికీ మేము బాధ్యులమా ? మీచో మీరు వాదోవ 

వాదాలద్వారా తీర్చుకోవలసిందే అనిగాని లిగల్గా అనిగాని జవాబుచెపు 

తారా. యిది పతిిికాధిపతులందలున్నూ మామూలుగా చెప్పే సమాధా 

నమే. యిది "స్పెషల్ విషయంగా మీరు పరిగణిస్తారనియ్యే వే యింత గా 

వా?ళాను గాని లేకపోతే యీూమాతాినికె తే వాయను. ఈయనకు జవాబు 
చెప్పలేకపోను ? (అనగా యిప్పుడేకాదు జీవితానంతరం అధమం ఒక 

సంవత్సరందాకా కూడా చేతిలో లేఖిని పనిచేస్తూనే వుంటుందని నా పిచ్చి 

నమ్మిక గాని యా వయస్సులో యీాలాటి అనుచిత ప౦౨సంగానికి (అనగా 

కోర్టువారు తీర్చువలసినదానికన్నమాటు నేను జవాబులు వ్రాస్తూ కూర్చుం 
డడానికి లోకోపకారకార్యాలలో తజచుగా పివ్వర్హించే మీబోట్లు ఆమో 
దిపారా? మీ పతింకపుట్టి సుమారు యిరవై యేశ్ళేనా కాకపోదుగదా ? 

యేపిమర్శకులేనా * యే గింథక_ర్తనేనా “ పదియవనా(టి ముతెెదువు ”” 
లోనైన అపృచ్చ్యపుమాటలతో బహూకరించిన"క్సైజు (గు దురా : అట్టిమాట 
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లెన్నడేంనా మీరు (ఇప్పుడూ ఆమాటలు మీరు పికటించ లేదునుడీ 
పాపం : ఆయనే (ప్రతిష్టకోసం చిరకాలం దా6చిదా6చి యిస్పటికి అద్భ ష్టం 

పండి స్వ(దవ్యంతో బయటికి బెట్టి వున్నారు) మీ వశ్రికలో పికటించి 
వున్నారా ? అని నా (ప్రశ్న, తామ జూడలేదు యాయన తిట్లని యీసంగతి 

నే నెజబుంగుదును. యూయన విమర్శకులు కారు. వట్టి అనా త్మజ్ఞలు అని 

నెను తెలిసి కొన్నాను. మొట్టమొదటనే పంపిన భారతసంశయవిచ్చేదం 
మీంద అభిపాాయం అసలు వారు కోరకుండానే నాఅంతట నేనే వొకమా 

దిరిగా యిచ్చి మెల్లిగా రంగంలోకి అవతరింపచేశాను. అప్పుడిప్తస్తకం. 
విమర్శనం పంపించారు. చూచాను. సమ్మానించ తలచాను. దానికి ఆయను 

నాకు అనుగంహించిన పం9త్యు త్తరం ఇడి. 

“తామే మాగాంమము వచ్చి సభచేసి చేయవలసి యుండునుగాని. 

నేను తమనగాంవుము వచ్చుట తగియుండదు.”” 

“మెందుచేత తగియుండదోకదా ? కృతిపందాత కృతి నాయకుని 

కడ కేగి సమ్మానింప6ంబడుబ ఆచారమా ? కృతినాయకు(డు కృతియిచ్చిన 

గింథక_ర్హయింటికేగి సమ్మానాన్ని పొందుట ఆచారమా? తిక్కన్న్నసోమ 

యాజులుగారికి కేతనమహోకవి దశకుమారచరితిను కృతినిచ్చెను గదా 7 

దానిని తిక్కున్నగారి గృహమునకు వచ్చి వినిచి సమ్మానమును తిక్కన్న 

గారి గాంముములో పొంది వుండునా ? బేక తిక్కన్నగారే 'కేతన్నగారి 

వూరు వెళ్ళి అక్కడనే కెతన్నగారి కవిత్వాన్ని విని వారించే భోంచేసి 
సమ్మానించి వచ్చివుంటారా ? మనుమసిద్ధి తిక్క_న్నగారింటికి వచ్చి ఉత్తర 

రామాయణాన్ని విని సత్కరించి తన రాజధానికి లేదా? కోటకు వెళ్ళి 

యుండునా ?  యింతటి పరిజ్ఞా నంకూడా గుం. డి. విమర్శకు.డుగారికి 

లేదని లోకం ఆభిపారియపడరాదు. నేను ఆంతకంచే పడేదిలేదు. కాని 

యేంచేస్తారు పాపం ! వురిలో చిక్కారు. 

“అపితిప_త్తిమాఢమనసా ద్విత్సాస్థితా నాడికాః” అన్న యె 

నే నె_త్తడంచెత యేమీ వాగయడానికి కలమాడక యిీోలతా ఆపహాస్వ 

bE 
& 
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టక్క_రాలు వెళ్ళంగ9క్కారే ః కాని ఆసలుశ క్తి యీలాటిది కాదు. లౌకిక 
గేంసరులు ఆంకెలలో మంచి పాండిత్యముంది. దాన్నిబట్టి సంఖ్యావంతు ల 

కూడా (ఆసలు సం ఖ్యావచ్చబ్రవ్యుత్పత్తి వేజబుకదా) అన6బడతారు. యూ 

ధ్యనే అభినవ తిక్కయజ్వలు కూడా వారిగాామంలోనే (యింట గెల్చి 
రచ్చా గెలువు మన్నారుక దా ఆయి వున్నారు. య్బూపెని తింళోక విజ 

యంకూడా చేస్తే చెసారేమో; *పదియవనాంటి ము త్తెదువునూ, దశాహం 
నా(టి ముత్తైదువునూ” బంగారు పట్టుతల్లిగా సమర్దిస్తారు. (ఇంకా యీలాటి 
అపృచ్చ్యపసంగం చాలావుంది.) దానితో ఆవిరుదేకాదు సర్వమూ సమ 
రితం అవుకుంది చూస్తాము. కానీ ధూళిపూడి గా 9మస్టు లకు ముహకికఏ 

తిక్క_న్నగారియెడల గౌరవం లవతేశమున్నూ లేదేమోనని వివేకులు అను 
మానించ వలసి వస్తుందేమో అని నాచింత, యేమంటే ? యీయనక్ఞానం 

మిక్కిలి సామాన్యంగా కనపడుతూ వుంది. వీరికిచ్చినస్టాన మే మో పెద్దది 
యిప్పుడు తిక్క_న్నగారి యశఃకాయమే పుండిగాని అసలు కాయంలేదు. 
పరిశీలించేవారు ఆనుకోతుగాని స్తూలదృష్టులు వారిబండారంకూడా యింత 

పాటిదే అనుకుంటే ? ఆయ్యో : కర్మమా : తిక్క_న్న గారి ప్రజ్ఞా విశేషప 
క్ల నానికి యిలాటి వుపమేయ స్తానాలేనాగతి ? అలా యెవరంటారు, గాని 

తోకంలో పా9జ్ఞుల సంఖ్య చాలా తక్కువ, పా9జ్హైతరులె అనంగా 2? 

జ్ఞానలవదుర్వి దగ్రులే యెక్కువ. ఆందుచేత కొంత వారికికూడా మనం 
భయంపడవలసి పుంటుందని నావమనవి. సరిగా నాలుగు పంక్తులు వాయ 

డానికి నామర్హ్యం పూర్జాను స్వారంగా వుండే వీరు పెద్ద పెద్దమాటలు పక 

టిసారే : యీోీూసాహానం వీరికి యెక్క డనుండి వచ్చిందో గడా [ఆయీ 

సందర్భం యింక లోకమే తేలుస్తుంది. ఆందుకే నాశాంతి మంతాిలు తి 

నచ్చాయి కావు. నాసంధి అంతకంకే నచ్చింది కాదు. నాసమ్యానాన్ని 
నిరాకరించారు సరే, అంతటితోనేనా వూరుకున్నారా! ఉహూ : ఊరుకో 

లేదు, యిీకి”ంది వాక్యాన్ని చిత్తగించండి. 

“అబ్లుకాదేని వారు వచ్చినట్టయిన సభచేసి నాకృతికి నాయకువె రని 
= లా (౧ oul 

నెంజేయ6దగిన విధమున వంచన లేకుండ బహుమతి చేసి పంపెదను." 
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యీ మవోవాక్యంలో .... “నాయకులై రి అన్నవాక్యంలో కర్త 

తాత్పర్యం అట్టిదానో కాదో గాని నాకు వక సాారన్యం కనబడుతూవుంది. 

వెం. శా. తనంతట తానే నాయకత్వాన్ని ఆపా పెంచుకుఎే డాన్ని తప్పిం 

చడానికి అవకాశములేక తప్పనివిధి అయి వప్పుకోవలసి వచ్చిందిగాని 
ఆసలు నా ఆఅభిపాగియం యీ “బూడిడం బులుము”” బాంధవ్యం ఆంగిక 

రించవలసి వస్తుందని కలలోయగూడా యెఅగనే యెజగను అని న్ఫురిస్తూ 

వుంది. ఇది సత్యదూరంకాదు. యింకా పఠిశీలి స్తే “గోడమీది పిల్లిమాది 

దిగా” వున్న ఆ మాటలలో అవమానించి పంపుతానని కూడా స్పురిస్తుంది. 

నెను అందుకూ సిద్దమే, చప్పట్ల పర్ష్జం చూడండి. నౌ యందు యెంత ఆగ 

శూ మో వున్నట్లు అమాంగళ్యపు తిట్ట వై స్పుటమవుతూ వుండ6గా పేవుగా 

“ఈ లాటి పరమశ తుంళ్ది నన్ను జామాతగా విమర్శకుడు గారు బుద్ది పూర్వ 

కంగా ఆంగీకరిసారని యెొవరనుకుంటారు ? భవతు. యేలా గయితేనేమి ? 

యిప్పటికి మనుగుడుపు ఆహ్వానండా6కా వచ్చింది కదా ? యీ వివాహాం 

సర్వథా రా౭కిసంయు_ క్రకున్నూ పృ్పధ్విరాజుకున్నూ జరిగినమాదిరిగా ఆచ 

రిత) యెటి(గినవారు భావిస్తారు సంయు క్రతండిికి యేకోశమందున్నూ 

కృధ్వరాజాయంచు యిష్టంభెదు, లేకపో తేమూ్మతం దై వలిఖితం తప్పుతుందా? 

“ఎన్న ౭€గ రాదుగా? మతియు నేటీకి నేజికి ధాత వాగియునో”” 

కృతి యిచ్చి వుండిన్ని బహుమతి పుచ్చుకోవడానికి దయచేయవలసి౭దని 

నెను సగౌరవంగా కోరితే గతంలో తామొనర్చిన అపచారాలవల్ల రావడా 

నికి మొగం చెల్లక ఆ బహుమానం అక్కడకే మూటగట్టి తెచ్చి చేయవల 

ఫిందంటారే ! యిది యొక్కడి లోకజ్ఞానం బాబూ ? ఏమో ? ఆఅలాహునడా 

నికిస్ని వల్లకాదు? “కవితాలలన మొగంబు బూడిదం బులిమే” వాళ్ళకు 

చానిలోవున్న స్వారన్యం జోధపడుతుందా ! ఏదో మాదిరి “ము _తెదువు" 
కడా ! వాండు కృతిభర్త సేళ్టోడు పట్టుకొని అత్తవారింటికే (న్వంత ఖర్చు 

లతో కూడా కాణోలున్ఫు వెళ్ళి కృతికన్యాపిదాతను సమ్మానించడం 

యొట్టిడో ? ధూకిపూడి గాిమమే తెలుసుకొనుంగాక. ఆ భారం దానిదే 

నాకెందుకు__యి(క. “ఏ భూపాలు(డీ 'వచ్చినన్” అన్నసా[కును గూర్చి 
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విచారిధ్దాం. తృతీయ చరణంలో వున్ఫ -- “సాలగాిమము మున్ను (గా 

Bear అన్న ది బాధిస్తుందని కౌ౭దోలు స్సృృశించనే లేదు. ఆసాల 

గాంమ పదంవల్ల కాళ్ళుగడిగీ మంతంపూర్వం యిచ్చే షోడళమహోచానాలు 

గాని దశదానాలుగాని (అనఃగా పురోహితనృత్తిలో వుండేవారు వరిగి) 
వాంచెే వన్నమాట పంవరాఖ్యుండు న పంతిగంహిత కనక పరిగంహింంచ 

డనే స్వారస్యమే వస్తుందిగాని పొండిత్యపియు క్రమెన సన్మానాలుకూడా 
ఆమ వా చా 

అతడు పర్మిగహాంచక నిరాకరిపా6డని స్పురించదు. స్సృశించక వదిలినా 

ఆసాల్గగామం “ఎట్ సెట్రా”” న్యాయంచేత వచ్చితీరుతుంది. 'పెద్రనామాత్య 

ప౦భృతి మహాకవులు అ(గహారాదులు రాజులవ ల్ల సగోతనముగా స్వీకరించే: 

వున్నారుగాని నిరాకరించలేదు. (కోకటగాగిమాద్యనేకాగిహారంబులడి గిన 

వ్ క్ష g as) ee యందునిచ్చె.) కా(బట్టి మన అభినవతిక్కాయజ్వగారు నాయిచ్చు 

శేల్లోడు బహుమానాన్ని నిరాకరించడానికి ఆంసాకు బొత్తిగా యేమీ ఉపక 

మొగం చెల్లకపోవడమే యిందుక్కా_రణమని తప్పక 

యొప్పికో వలసివస్తూవుంది. యీవూహా నిక్క_మే ఆయితే యిప్పటికేనా 
కక నంలో kK అ తనో పాత్ తాం జ ఇట 
పళ్చాతావానిక వచ్చినట్టు పాజ్ఞల్ కం భావించడమే కాకుండా రుశ్చా 

తాపం పాపనివారకంకా(బట్టి పారలౌకికపు చిక్కు కూడా వారికి లేదని 

తోస్తుంది. నాకు పయస్సు ఉత్స్తరవయస్పు కనక ఐహాక భయంకం పె 

పారమార్ధిక భయమే యెక్కువగా చూచుకోవలసి వుంటుందని వేజుగా 

చెప్పనక్క_-అలేదు. “శా నాకుం దోంచినమాట యహికమటన్నన్ దీర్హ 

యాతా౨పరుల్, వీ(కంజేయు మకాము లందొకటియో వేయేళ్ళు జీవించి 
నన్.” మజేమీ ఆశ్చర్యంగా కనపడదుగాన్ యేషైలాపచ్చీసు వయస్సులో 

నేనావున్నవారై శే యోీోలా టే తిట్టుతిట్ల ప౦9చురిం చారన్నా కొంత అంగిక 

రించడానికి మనస్సు వొప్పుకుంటుందిగాని యీలాటి పెద్దలు భారతాది 

గ౦౦థపరిశీలకులు విమర్శకులు తౌకికసార్వభౌములు _పెంగా అంతో 
యింతో కవులున్నూ గదా ? వీరు ! వీరు. “సదియవనాంటి” మొదలై న 

తిట్లు మమ్మల్ని కాదే అనుకుందాం వేతెకరినేనాయెంత నికృషుణేనా 
se శం ౯ 

తిట్టి ప్రచురించి. (వారు కోర్టుకు మాలాగే వెళ్ళరే అనుకోండి, మళ్ళా 
రం ౫ 
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తోకంతో యెలా తలెత్తుకు తిరగడానికి వల్లపడుతుం దనుకున్నారో 

ఆనెడే పెడ్డ సందేహం. మాశిష్యకోటి లో వ్య క్రులిదరు యీమధ్య నేను 
బెజవాడ వెళ్ళినప్పుడు “యోలాటివారి కందజికి మీరుజవాబు చెపుతూ 
వుండడం మీది పెద్దలోవం” అంటూ నన్నుమందలించడానికి మొదలు 

పెట్టారు. డానిమీద..._ 

“నాయనా ।! ఆయనమీకు దగ్గజ బంధువులు కాకపోయినా శాఖా 

'మాతబంధువుణు కాకపోరుగదా ? నాకుపనిలేకుండా పోతుంది. కాస్త 
కలిగించుకొని మంచి మాళ్లానికి తినండి అని ఆయిద్దజిలో వకరితో వ 
తము అని చూచాను. కానీ అతనికి యలప్పుడూ ఆ కాంగొస్సు వర్కు 

తోపే సరిపోవడం చేతనో యేమో + మళ్ళా యీప%క క్తి యెక్తుకోనే లేదు, 
అకపోతే వుపేక్షించేవాండు కాండు. గుంటూరుసీమ వివాదల పుట్టుపూవ్వో 
_క్రరం పూర్తిగా యెొజింగి అయ్యో? అని నొచ్చికొనే వాళ్ళల్లో మొట్ట 
మొదటివాందే. “ఉ. శాఖకు నప్రతిషొ యీలాటి వృధా అభిమానం అని 
చీంతించేవా(డే. అయినా... 

~~“ 

““నమాజు చేయంబోపే మసీదు మెడ: బడ్డది” అన్నట్టున్న యీ వ్యర్థ 

వ్యాపారంలోకి యెవండో నావంటి చేదస్తుడుతప్ప యెవడు కలిగించుకుం 
చూడు ౩? ఆలాకలిగించుకుం కే పిమర్శకు(డుగారు ఆవ్య క్తులనుకూడా విఖీష 

కకాయిగాళ్ళని నిందించడం వుంది. అది వారివివర్శన గ్రంథంలో వక 

విశేషాంశమే. కి; శే; వడ్రమన్నాంటి నరసింహశఠ్యనున్నూ పిస్తుతం 
విశాఖపట్నంలో ఉద్యోగి గానున్న పింగళి లక్ష్మీ కాంఠతాన్నిిన్నీ నాండేమో 

'ఆఅనంగా గుంటూరుసీమవివాదములలో ఆవలిపక్షనికి వ్యతిరేకంగా న్యాయ 

పకెన్ని వృర్తించారని ఏరు డూషించివున్నారు. భవతు. యిప్పుడు వీరి 
వుద్యమాన్ని యెబంధుసమ్నుద్రులు సమర్దిస్తారో ? చూడవలసివుంది యేదో 
ఆకాలంలో ఆసీమలో వివాదం జరిగిందన్నమాకే కాని అప్పుడు పరమ 
శతుద్దులుగా వున్న వారందటున్నూ యిశళ్రీ వల పవరమణంధువుబుగా మారి 

నట్టు నాకు బాగా అనుభూతం అయింది, అది దాంహృణలక్షణం. యందుకు 
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అలాగ మాజ దంబాను. నన్నయ్య భట్టు ---”విప్రులయలుక యు త్చణా 

హుతాశనమ్యు దీర్ణమగునె 2" ఆని వూరి కేనేఅన్నా (డా ? అత(డు తోక 

జాడు “లోకజ్జునుభయభాషా”' అని వూరికేనే వా9సుకున్నా€డా ? లేదు. 

యిప్పటికి సుమూరు 16 యేళ్ళకితం నేను హఠాత్తుగా గుంటూరు వెళ్ళడం. 
తటస్థించింది. అప్పుడు (తృతులు పాటిబండ సూర్యనారాయణరాన్నుగాను 

(ప్రీడరు) అరండల్ పేట లోనే అనుకుంటాను వారు కట్టించిన (శీఆంజ నేయ, 

న్వామివారి ఆలయం చూడాలని బలవంతంగా తీ స్కు-_ వెళ్ళి యెంతో ఆద 

రించారు. అప్పటిమాట యెంమకు ? సువత్సరానికి పూర్వం బెజవాడలో 
శ్రీపాటిబండ సుందరాగివుగారు (అడ్య్వాకేటు యెంతో పీయత్నహూర్ణ 
కంగా సపుత౦9కంగా సచ్చాత9)ంగా నన్ను వారింటికి పిల్చుకొని వెళ్ళి 

సేలువలువగా రాలతో సమ్మానించి విందుకూడా చేశారు. పాటిబఎడవారినే 
పృత్యేకించి యెందుకు యెత్తుకున్నానంచే ఆరోజుల్లో “ పండితబు9వ 
లక్షణం” అనేపేరుతో మామీద కొన్ని దూషణో కులు వాిసినవారు 

'పెవారిలో మొదటివారు. రెండవవారు బహుశః అప్పటికి పుట్టివుంటా 

రేమోకాని (ోకౌపీనవంతః ఖలు భాగ్యువంత 8 ””) కనక ఆయుద్దం దో 

పాతిత్వం వున్నవారు కాకపోయినా వారితండి9గారు (శ్రీ వెంకటరమణయ్య 
సంతులవారికి ద్వెషుండంటూ వుండవలసివ స్తే చెళ్ళపిళ్ళనూత) మె. కార్డు 

లోకూడా (తలౌకికాగ్చేసరులై. వుండికూడాా వాడు మహా దుర్మార్గుడు 

ఆని నిరాఘాటంగా వాిిసేవారు. శ్రీయుకులు కృ_త్తివెంట్ి గంగరాజుగారు. 

ఆవాగియడాన్నిచూచి చాల మెచ్చుకొనేవారు. నేను వారి (వెం. చ. య్య 

గార్సి వాి(తనే సమర్థించే వాళి. దానిమీద గంగరాజుగారికి పంతుముగారి 

మీద మణింత కోపంవచ్చేది. యింతే వాయవలసింది. యి(క వా స్తే 

సారస్వ్యం చెడుతుంది. శేషం ఊహించువోండి.... లేదా? గంగరాజుగారిక్ 

బందరువా9)సి తెలుసుకోండి. చాలును యాసందర్భంలో నన్ను కార్డులో 

కూడా వాడు దుర్మార్గుడు అని వా? సేవారి (వాతను ఆమోదించి నెను 

సమర్థించడపు లౌక్యంయేమిటి ? అని అడుగుతారేమో ? ఆందులోనేవుంది' 
వెం. శా. వ్రిజ్ఞా విశేషం యావత్తూ; ఈబా౨9హ్మణుడువంటి యుకొలల6ది 
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యుండి మ్యాదయం లోనోతప్ప ఆనా౭టివిషయం లేశంకూడా యిప్పుడు 

వున్న ప్షలేదు. వారూవీరూ క్షీంసీరన్యాయంగా వుంటూవున్నరోజుల్లో 
యీయన మళ్ళాదిన్ని లేవదీశారు. అయితే దీనిమూలాన్ని యాయనకేమా 

తమో లభించడంజరిగిందని వింటాను. అందుచేత కొంత అవసరమే 

అని తోస్తుండి. “సర్వః స్వార్థం సమీహతే కదా ' యీయన (పశ్నలు 

చూస్తే ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది. అత్యాశ్చార్యంగా కూడాను. డేవీభాగవతంలో 

నష? నాతెలివిని చూపించానుష?. (చేఏీభాగవతమున నీతెలివి చూపి చూ.) 

దేవీభాగవతాన్ని ఆం(ధ్రికరిస్తూ వున్న నేను నాతెలివిని చూపక యితరుల 

తెల్వి నేలా చూపేది? యెరువు తెచ్చుకొనేదా ? “*ఆదికవిభేద మిందేమి 

యవనరంబు అంటూ వకపిశ్న. యాపిశ్నుకు కొంచెం వాసి యింక 

వ్యాసం విరమిస్తాను. ఆత్మకూరి విద్యావివాదం దేవీభాగవతం రచించడానికి 
మొదలిడిన కొద్రీకొలరతో పాిరంభ మయింది. ఆపండితులు లక్ష్యవిష 

యంలో భారతాన్నేకాని వొప్పేవారు కారు సరిగదా ౭ అంచులో నన్న 
య్యనిమాత9మే. యీచేద_స్తం వారికి తెచ్చిపెట్టింది అహోబలుండున్నూూ 
కవిరాక్షసుండున్నూూ. ఆసందర్భం యీకారణంచేత ఆకాలంలో మస్తుతం 

అవడంచెత ఆగింథపీఠికలో భారతపా9మాణ్యాన్నిగూర్చి చర్చించడం 
అవసరం అయింది. యెత్తుకున్నాను, చర్చించాను. చర్చించాను. తుట్టతుదకి 

"ఎమైనను భారతమ్మునకు నంజలి సేయక తీరదేరికిన్.”” అని ముగ్గురు 

కవులూ పాగీమాణ్యకోటిపవిస్టులే అనితేల్చాను. యీయనకేం తెలిసి 

పిశ్నించారో ! పాపం $ “ఆదికవిఖేద మించేమి యవసరంబుి అంటూ 

పృశ్నిస్తూ, _పెంగా అంతటితో సరిపెట్టక, “దురభిమానంబు నీలోన డొరలి 

కాక” అనికూడా _పెని కొసరువేస్తారు. ఆయీసందర్భాలు యెన్నని యె త్తి 

చూపేది ? చూపడమే వస్తే వొక్కత్రిలింగ చాలుతుందా ? నేంటితెలుంగు 

పతింకలన్ని కలిస్తే కూడా చాలుతాయా? యింతట్ అమాయికనార్వభొాము: 

లెక్క డెనా పుంటారా ? యేపంస క్తిన్న్ లేకుండానే భార తాన్నిగుజించి 

అన్నిపద్యాలు పిచ్చిగాసి యెత్తి దానిపిఠకతో వాాసామా ? పము గా 

నన్ను నను 
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“నక్యంతోతనిో ఉపమించు (పోల్చు) కోవాలష : సరి! యెవ! 

డేనా తన్ను తాను ోనక్క_పోతునని, కుక్కపోతుననొ ఉపమించు 
కుంటా(డా ? విమర్శకుండుగారు యెన్నెన్నో బూతుంగూ6ంతలు కావుకావు 

అమాంగళ్యపుకూ(త లుపయోగించినప్పుడు యీ “నక్క_పోతు కూత 

మాతం అంతకు తీసిపోయిందని కా౭టోలు నాకు వదలి పెట్టారు. వారే 

వుసయోగించవచ్చునే ? యిది. ““సదియవనా(టి”” వగైరా మృదు (పసం 

గముకంటు చెడిపోయిందా? తేడా ? “దున్నపోతు” ఆని కూడా ఉప 

ముంచి కసితీర్చుకోవచ్చునే ? యేమంటారా | చున్న పోతుపోలికలో (పస్తు 

తం చాలా బలహీనస్టితిలో వున్ననాకు అది పంచగురువులలో వొక గురువు 

మామగారు వాడేదికనక ఆశీర్యచనంగా పరిణమించి దున్న్నపోతుకు వుండే 

బలపరాకిమాల్లో యశతాంశ మెనా నాకు అంటుకొని ఆయనగారి చెప్ప 

దంటుశ ంకలన్ని టికి యీలాగే సమాధానాలు వాిస్తూ పా9జ్జ్ఞలోకంచేత 

“యూాయనకేం మతిపోయిందా ౩?” ఆని పరిహసింసంబడడానికి కొంత 

వుపకరిస్తుంది కదా? ఆదున్నపోతుపమానం ! అంతేకాక ముసలికి, రోగికి 

కృతికన్యాదానం చేసిన పూజ్యులు వానికేమం కోసం పడరానిపాట్లు పడాలి. 
నేను శ్రైజయంతి పంతులుగారికిన్నీ (శీజయపురంమహారాజావారికిన్నీ 

మిక్కిలి వృద్దులకు పిల్ల (కృత్సి నిచ్చిచూడండి ? యేలావారిశానో ? 
శ్లో! భార్యాగతాది వమధా౭.పి మమోదృభూవ కన్యాద్వయం జగదతీత 

కలావిలాసం జామాతరావతి తరాం జరరఠౌ చలబ్బొ సర్వాత్మ నాయుషి 

భత. రుకికా శో రకరకా ఆక్చర్యం. ఆశ్చర్యం. మంగా నాకను 

ఎక్కడో బిహ్మ దేవుండు వా9ఎశాండంట ౩? అందుచేత కవితానిష 

యంలో నాకు కురు దక్కి ందష 2౩ ఏమిటా దక్కు. తా ఇ యీోలాటివారిచేత 

బండబూతులు తినడ మేనా ? యెదుదు తిరిగి నేను. 

“అయ్యా! యెక్కడనో? అన్నారు గడా? అదియెక్కడ ? 
యెవరు కనిపెట్టినారు భం కంల అంటూ (ప్రశ్నిస్తూ గలిడ సే గతేమిషోః 

అయొచ్చేదీ పయొచ్చేదీ తెలుసుకోవడ్డా ? నాలాగ “*కవితాలలన మొగంబు 
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బూడిదంబులిమెడి” వారిలో చేరేవారు కారుకదా ? వీరు కంకుమతో పులి 

నారు! వేదక్షానంలేని వె దీకం యెొంతళోభిస్తుందో ? లోకజ్ఞానంలేని 

లౌకికమూ ఆంతేళోభిస్తుం దనుకుంటాను. రెండిటికీ మారెండు వ్యక్తు 

లున్నూ లక్ష్యంగా నేంటికాలానికి భగవంతునిచే సృష్టింపబడ్డాయి కాంటో 

లును. పిశ్నల వై ఖరేమో? ఆలావుంది. ఆపశ్నలకు సమాధానం రాలే 

దంటూ నెపం వకటా ? చూడండీ యింకోప౦శ్న . 

ఉపపతియా 2? (అంకుమగడా 2) అగాఇసగాధిపతి ౩?” అని కాశీ 

కృష్ణమా చార్హగారినిగుణీంచి పీిశ్నించారు. దీనిముద్దు లోకంగమనించి 

మెచ్చి మే6కతోలు గప్పుతుందని మామామగారితార్చర్యంగదా : దీన్ని 

విమర్శించవలసివ_స్టేనో యమొగు(డుగాని అంకుమొగు(6డుగాని వుండవలసి 

వ_స్తే ఆడాళ్ళకేగాని మొగాళ్ళకు6 గాదుగదా ? తి. వెం. కవులు మొగాళ్ళా? 

ఆడాళ్ళా ? చౌక వెళ విమర్శకులు న్ ఆంకు మొ గులో కట్ట ఇ పెట్టడానికి ఆడా శ 

ఆంటారేమో ? అనరు. కృతికన్యకను జ స అందుచేత 

సమన్వ్వయించ దు. లక్షణ చెప్పవలసివస్తుంది. ఆలతక్షఃణం వాళ్ళ పెళ్ళాలకో ౩ 

తల్లులకో 2 నాయనమ్మ లకో ? అమ్మమ్మలకో 7౭ అనే అర్దాన్నిి తీసుకు 

వస్తుంది. వాళ్ళుద్ముస్పవ_ర్ర్తనగలవాశ్ళే అయితే యేమోగాని స్మతృవనర్తన 

గలవాశ్ళే ఆయితే ఆలా అపవదించినవ్య క్రి కి యిహపరాలకు రెంటికీ దూరం 

అవడంతో సందెహా ముంటుందా ? పద్యం సాపుగానే వుందని నేనూ 

వొప్పుకుంటాను. దానికి సెల్లోడుబహుమానం మినహాయించండి. తుట్ట 

తుదకు యీలాక్షణికార్డ ంవచ్చి తీరుతుందనిన్నీ కంఠంపట్టు కుబుందనిస్ని 

లోకం యేవగించు కుంటుందనిన్నీ తెలిసే పుంకే విమర్శకుడు గారు 

పాపం ! ఆలా చిత్రించి వుండరు. తెలియకపోవడానికి కారణం వొక్క 

లోకజ్జా నవై వె ధుర్యంమాత మే కాదు. శాస్తజ్రాన వె ధుర్యంకూడా దానిలో 

చేర్చుకోవాలి. దీన్ని బల్ల నేను “శావ్రజ్జులుగాన” అని వీరిని గూర్చె 

నన్నయ్యవ్యాసం లో వాం స్పిని. దానికి నామీ6ద వీరికి కోపంవచ్చింది. 

నన్నయ్యధారతో (తత్సమధారతో నను యేయితరకవుల ధారలు (ఆవిష 

యంలోన్ఫే తులందూ6ంగవని వాిిశాను. తూ6 గేవి వున్నట్టు పరు కొన్ని 
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వద్యాలమొదళ్ళు సూచించారు; అయ్యో: 'డేవు. డా ఆపద్యాలు ఆమడ 

దూరంతోకూడా నిలబడలేవు. సనిపడితే ఆయీవిషయం కవులలోకూడా 

యెవరికోగాని అవగతమయ్యేదికాదు. వీరు చూపినపద్యాలన్నీ వాడివడపోసి 

(వాసినమా పే అది. అందుచే యేమాతి మో కూర్పునేర్చుమాత9ంతో సర్వ 

జ్లత్వానికి దిగి “మనవెంకటశాస్రీ నీతిమాలిన, తెల్విమాలిన, పనికిమాలిన, 

వా?6తల్” అని వాియడానికి సాహసించిన పిమర్శకు(డుగారికి ప్రస్తుత 

గనం బెౌ_త్తిగా చోధించదు. నేను బోధించడానికి పయత్నించినా లాభం 

లేదు. అని పిమాణంచేసి (చెప్పవలసిన విషయం కనక చెప్పక తప్పిం 

దికాదు. గర్యోక్తిగా భావించవొద్ర్దని అభ్యర్దన. (వచ్చునె:ఇజజుజాడుమి 

చ్చిన6గాని కానలకు నగగా నె హారిపిబోధముల్ ఆన్నాడు పహ 

దుండు. ఆయమూ విషయము యయామధ్య యావిమర్శకుండుగారి సన్య్మానపభకు 

అధ్యతులుగా వుండిన పిఠాపురపు కాలేజీవండితులు నిర్హయింప వలంతు 

లవుతారని వారి ముఖపరినయం నాకులేకపోయినా వినికినిబట్టి విశ్వసిస్తూ 

బరాతంపెడుతూన్నాను. “కోవే త్తి కవితాతశ త్వ మీక్వరో వేత్తివా నవా” 

నేనల్లా విమర్శకు(డుగారు నన్ను యొన్నితిట్టినా ? ధార సాపుగా వుందనే 

దానిక సంతోషించాను. తిస్టికేమి * వాటిశిఖా కోసినతిట్లు అవి గాలికి 

పోతాయి ; అని నన్నయ్య వ్యాసంలో దులపరించి బహుమానానికి 

ఆహా్వాసించానుగదా. 

“ఉపపకియా ? అగాిననాధిపతి పల్లకిలో” అన్న కూర్పు యెంతో 

క్క_(గా వుంది. యతికింగాని పాంసకుంగాని తడుముకొన్నట్లులేదు. 

ఆయితే కవిత్వమంటే? “యతియుం బానయు (గూర్చు మాత మొొఅగునా 

కాదుగదా ? ఆయినా నేను రసపిపాసకుణ్ణి. ఆధారకే సంతసించి మాఅమ్మ 
మ్మల్ని నాయనమ్ముల్ని కూడా అన్వేషించే తిట్లను గణించనే లేదు. 

సేల్గోడు బహుమతీ యిద్దామనుకున్నాను. నామనోరథాన్ని వివర్శ 
కుండుగారు ఆభఃకరించారు. వారివూ ఈ వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని సమర్చించు 

కోవలసిందిగా ఆజ్ఞాఎంచారు. కాని అల్లాంటి ఆచారం లేకపోవడంచేత 
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వుపరమించుకోవలసి వచ్చింది. యూబహుముతీ జరిగేవుం యే పెమర్శకుండం 

గారు నన్నువుద్దేశించి వాడిన “వెల్టివెంకటాయి” పదం సార్రక మే అయిం 

ఉదని కొంద రసుకొవవారుః పాఫక్టులు సంతసించేవారు. యీోమాత”ం 

ధారతో యతిపాిసలు కూర్చేవారు ఆసీమలో అనాదిగా పలువురు వుంటూ 

వున్నారు. శా స్త్రజ్ఞైత 0 మయాత9౦ యొక్క_డోగాని వున్నట్లు యీకాలంలో 

కనపడదు. పూర్వకాలములో యింత శూన్యం కాదు. యిది విషయాంతరం. 

తిట్టు బాగా తెట్టతిమిగదా ? కసిదీరా అనిమాత మే యీవిమర్శకులు సంతో 

శించుకున్నారుగాని వాటబ్లివల్త తేకేత త్వాన్ని పాపం? ఆయన గమనించు 

కోలేదు. అవి ఆత్మాప కారకా లవుతా యనుకొన్నారా ? లేదు. 

“బాబుకు బెండ్రియో ననుచు బాలుడు సంతసమందె” అంతే, 

పాపం | వీట్లను గూర్చి నాకువున్న ఆభిపాగియాన్ని తెల్పేపద్యాలున్న 

పుస్తకాన్ని వీరు నపుతకంగా కొంత గూఢంగా మావూళ్ళో మాయింటి 

మవడమటివసారాలో గుడ్డకుర్చీమీంద అనారోగ్యంగా కూర్చుని వున్న 

నాకు యిప్పటికి రెండేళ్ళ ఆజుమాసొలనాండు దర్శనం యిచ్చినపుడు 

(జయంతిని సమర్పించి వున్నాను. అప్పటికి పీరితిట్లపు _స్తకం దచింపC 

బడి వున్నప్పటికీ ముదింతం కాలేదని శ్రీయుతులు పోవూరి వేంకటేశ్వర్లు 

గారిచే వీరు వాగియించిన వు_త్తరంవల్ల తేలుతుంది. నేను వీడికి సమర్చిం 

చిన జయంతిలోవున్న 

శ్రా. నన్నున్ దట్టి జయింపలేరెవరు విన్నాణమ్ములెనట్టివా 

రి న్నీచంపువిధానకగ్గమయి రా యీ తి స్షైనాకిచ్చు సం 

పన్నత్వము్ము(6 .గవిత్వ 'మెవ్వరు ననుం దా9జ్ఞత్వ పర్యా ప్రిమై 

దున్నంగా లిఖియింతురో ? పదరమబంధుల్ వారు నాకెల్లరున్. 

అనే పద్యమున్నూూ---- 

శ్రా, ఈమంతార్లయు నే నెజింగినటు రింకేయార్యులున్నేర రే 

నీ మంతమ్ము జపించియే జయముమై నేపారితిన్ దిట్లు నా 

"కమిన్ రావనుకోకు. డందుననునిం 'కేయొ జ్ఞలుం టోల రే 

నేమో ? తి స్పైడివారి6 దిట్టక యె హాయి నిషందు నాతిట్టులన్ . 
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అనేపద్యమున్నూ వీరు చదవకుండానే వుంటారా ? చదివివుండిస్న్న్ 

తమపు_స్తకంలో వున్న తిట్లను సవరించుకోక పోవడంవల్ల వీరియెడల 

దై వాని కప్పటికప్పుడే చేసిన అనుచితప్పనివల్ల ఆగ్రహం కలిగిందనిస్నీ 

ఆకారణంచేత సవరణ చేసుకోకుండానే ముదిణం చేనుకొమ్మన్నా(డు 

కాబోలుననిన్నీ అనుమానించ వలసి వచ్చింది. యిక్కడ నౌక ఆవాంతర 

విషయం పెపద్యంలో ఆతియడితిగా స్ఫురించింది. యీలాట్ వెన్నో 

నాకవిత్వంలో నాకు అప్పుడప్పుడు గోచరిస్తూ వుంటాయి. కాని అవి 

యితరులకు గోచరించి వాగియవలనసిన రహాన్యాలుగాని గాంథక_ర్రకూ 

గోచరించినా వాాయందగ్గవి కావు. వా౨సుకుంటేనో ౪ యెవరోతప్ప 

తక్కి_నవారు గేలి చేస్తారు. యక్కడోగాని సహ్చావయులుండరు. ఆందుచే 

వాాయకూడదు. ఆయినా యిక్కడ వాొస్తున్నాను. నెను యేవు స్తకాన్ని 

అచ్చుపడ్డదాన్ని ఏరికి యిచ్చి పవన్నాన్ 2 ఆయిచ్చేసమయానికి ఏ 3వరో 

నాకు సుతరామున్నూూ తెలియదుగదా? అంతకు పూర్వమా అంతకంకేు 

“తెలియదు. తి. వెం. కవుల్యగంథవమర్శనం ఆన్నపు_స్తకమంటూ యెవరేనా 

వా ౨ నేరన్నసంగతేనా అప్పటికి నాకు తెలుసునా ? తెలియదు. ఆదిన్ని కాశ 

అప్పటికే అచ్చుపడి ఆజుమాసాలకు సుమారుకాలం అతిక్రమించిందికదా? 

జయంతికి; అట్టిజయంతిపు స్తకంలో విమర్శకు 6డుగాలి యింటిేరికి వికృతి 

అయిన “ఒజ్ఞ్ పదం వుండడానికి నాటో నాకే ఆశ్చర్యంగా కనపడి అది 

దాచుకోలేక ప౦ంతికత్తులు గేలిచేస్తారని యజింగికూడా యిక్కడ వుటం 

కించాను. అంతమాతమ కాదు. యీయన శుద్ద తిట్టుమోతు అనికూడా 

పృికరణవశంచేత ఆపద్యార్థంవల్ల తేలుతుంది. ఇంతేకాదు. “ఒజ్ఞ పదా 

నికి పికృతిగావుండే పదం యింటిసేరుగాగలవారై తే తిట్లల్లో ప్రజ్ఞకలవారే 
గాని పనిపడితే ఆతిట్లల్లో నాకు వారు తీసిపోయేవారేగాని హెచ్చేవారకార 

నిన్ని నాకు వచ్చినతిట్లు నెనెన్న (డూ వపుషయోగించననిన్నీ వుపయోగిం 

చినా అందులోకూడా కవిత్వపదార్థంవుండి “క, పీడా? నాకొకకొడుకని 

గాడిద యేడిచెగదన్న ఘనసంపన్నా ?”” అన్నట్టుంటాయిగాని యింత 

ఆయు కంగా వుండవనిన్నీ అఆందులోనున్నూనన్ను తిళ్తువారిపట్ల వాట్లని 
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శా త్తిగా వువయోగెంచే వుద్దేశం నాకు అసలేకలుగ దనిన్ని నెనల్లా వారు 

నన్నుతికేతిట్లు హాయిగా వినడమే చేసి పిచురించి వూరుకుంటాననిన్నీ 

ఆపద్యార్థ్యం వ్యాఖ్యానిస్తుందె. ఆయా సందర్భం ప౦ప్పుతా నికి యెంత అను 

గుణంగా వుందో ? విజ్ఞులు విచారెంతురుగాక.  ఆయీవిశేషం నాకిప్పుడే 

స్పురించిందని మొదటనే వాసి వున్నాను. యింకోమాట యిక్కడ 
వాయవలసింది మజఆిచాను. నేను విమర్శకుండుగారి యింటి పేరుగాని 

చేరుగాని యింతవజ కెక్క_డా వుదాహ రించనే లేదు. దానికి నేను 
చెప్పందలచిన కారణం. 

“ల్లో. ఆత్మనామ గురోర్నామ....న గృహ్టీయాత్” 

అన్న అభియుకో క్రయే: వీరు నాకు పంచగురువులలో వకగురు 
స్రైనం అని మొదటనే సూచించి వున్నాను. జయంతిలో పికృతివికృతిభావ 
వికారంగా వున్న యింటి శేరు బుద్ధిపూర్వకంగా వ్రాసింది కాదుకనుక 

ఆని షేధానికి నేను గుజిగానని ఆయాశా స్రజ్ఞాలకు మనవి చేసికొని (ప్రస్తుత 

మందుకుంటూ వున్నాను. పీరు నన్ను యెంత పచ్చిగా తిట్టినా నాకు సిరి 

కవిత్వంలోవుండే సాపుదనమే ముఖ్యంగా కావలసింది. అందుకే నేను 
వరిని సమ్యానింపందలంచిందని నన్నయ్యవ్యాసంలోనే నొక్కినొక్కి 
వాసి వున్నాను. డాన్ని స్వాగతంలో.__ “క త్రియళిపించడాన్ని పుటం 

కెంచినవారు చదివి గీహొంచే వున్నారు. శిష్టావారు ఆంతకిద్దగా జాను 

చదవేలేడో ? లేక అసలే చదవే లేదో ? పీకివిమర్శనాన్ని నేను అభినం 

దించిన అభిపా9ంయపడి ఆ విధంగా వీరిని మెచ్చడం జరిగింది. మెచ్చ 

దగినశంకలు వున్నప్పటికీ నేను మెచ్చలేదంయపే అదినాకుకళంకు. విమర్శ 
కుండుగారు మాత్ళమేకాదు. యెవరేనా ఆపిళ్నలలో సాఠవంతమెనది 

వుందంకే నేనున్నూ వప్పుకుంటాను. వొప్పక తప్పుతుందా ? వాది పతి 

వాదులు వొకరివాడాన్ని వేతొకరు మెచ్చడమంటూ వుండనేవుండదన్నది 
సామాన్యపుమాట గాని విశేషపుమాటకాదు. ఆ పక్షంలో నేను ఏరికవిత్వం 

సాపుగా వుందని తికరణళుద్రిగా చొప్పుకోవడమే కాకుండా దానికోనం 
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వీరిని సమ్యానించడానికి, ఆహ్మానించడం యేలా సంభవి.స్తుంది ? దీనిచేతనే 

ఆ సామాన్యపుమాట వెం. శా. గారికి పితిబంధించేదికాదని పా9జ్ఞలోకం 
విశ్వసిస్తుంది. వున్నంతలో గుణాన్ని అఆంగీకరించడమే నామతం. పత 

వా6ండిక ఏితమూ కా గానేవుందంటూ సర్టిఫికేట్లిస్తూవుంటావు, సీకేమేనా 

మతి వుందా లేదా అంటూ మాతిరపతిశాశ్రి నన్ను గేలిచేస్తూవుండేవా(డు.. 

పితివాణ్ణి విద్యార్థిగా చేర్చుకొని యేదో చెప్పడమే. నాపని. పారియోవ 
చేశా వస్థలో వున్న యిప్పుడుకూడా “బామ నై సతేనేమి, “నాన్బామ 

నతేనేమి, సుమారు పదిమందికి తక్కువగాలేరు. యిక్క_డ వీళ్ళని 
Sn 

గుజించి యెంధుకు వాిస్తానంకే ? పిస్తుత మవడంచేతనే, అపిస్తుతప్పు 

వాింత వాయడం నాలెఖినికి బొత్తిగా చేతకాదు. మావిమర్శకు(డుగారు 

వారి (ధూళిపూడిి) గాంమానికి సన్మానించే సదూహతో నన్ను రావలసిం 

దని ఆహ్వానించారు గదా ? నాకుకావలసిన సదుపాయాలు లో౭గడ వుటం 

కించి ఖర్చులు సుమారు నలభై యాభె రూపాయాలదా6కా తగులుతా 

యేమో ? అని వృుజాయింపుగా సూచించి వున్నాను. దాన్ని యిక్కడ తపిసీ 

లుగా గుజికి బారెడు హెచ్చుతగ్గులో వివరించడం ఆవళ్యకం కాకపోదు. 

యీ విద్యార్థి మూ6కంతా నాతో యెప్పుడూ రాదు. వృధాగా ఖర్చులు తగిలే 

దురుద్దేశంతో యామూకని యిప్పుడున్నూ తీసుకు వచ్చేదిలెదు. నాభార్య 

స్వర్గ్షస్గురాలయే సమయానికి సుమారు యేడేళ్ళ శై శవావస్థలోవున్న కడ 
సారికుణ్ణవా(డు ప్రస్తుతం పదేళ్ళవా (డై నప్పటికి నేనెక్క_డికివెడితే అక్క 
డికి “తాడుతో దబ్బనం”గా తప్ప(డు. వా(డికి సంరక్షణార్థమైతేయేమి 
అన అను జాచి అం ఠి అస సహాధ్యాయిగా చదువ్వుకెతేయేమి యింకో విద్యార్థి పెద్దటిక్కె_ట్లు వయస్సు 
వాండే వసాండు. యిక్కడికి టిక్కెట్లున్న్నజణగదా ? నాసంరక్ష్షణకంటూ వక 

త వ 

పెద్దవిద్యార్ధి కౌముది చదివేవాండు వుండాలి. కానీ బెజవాడలో వంతెన 

దిగడం యెక్క_డం యీలాటి చిక్కు_వుండడంచేత యిప్పుడు కౌముది 

చదివే విద్యార్థి వయస్సు చేత పెద్దవా౭డేగాని నన్ను యెత్తుకొని “దండా 
డించడానికి” (దండాడించడం , పెళ్ళిలో నాగవల్లినాండు మావై పున జరుగు 

తుంది.. పెళ్ళికొడుకునీ పెళ్ళికూతుర్చ్న్రీ చెశివకరున్నూ యెత్తుకొని బుకాతో 
వ జా 
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తెయితక్క లాడతారు. ఆవంతెనమెటతో యెతుకు నడిచేటప్పుడు ఆలాగే 
రారా లీ 

వుంటుందన్న్నమాట్స తగ్గంత శ_క్ర్తికలవా(డు కాడు. అందుచేత అనలు 

ధూళిపూడినుంచి పనిపడితే నన్నుయెత్తుకొని బెజవాడ బి9డ్జిమి ద “వండా 

డింప్ప” చేయడానికి యెవరేనా రావలసి వుంటుంది సమర్షులు. యీవచ్చే 

వారు తిరిగి మాగాగీమం వచ్చేటప్పుడు ఆవంతెన గండం దాంపేవజకే 

కాని మాగాంమం చేర్చేవఅకళూ వుండ నక్క_అలే దు. అయితే అసలు బెజ 

వాడలో దిగడంతో అవసర  మేముంటుంది ? ధూళిపూడిక్ (తణుకో యి 

మాచారంగ్భా తెనాలి దాకా యెకాయెకీనే ప్రయాణం చేయరాదా ? ఆని 
ఆద పాం < | 9 రాచ. = శ చా పిశ్నిసారేమో +? ఆయనే వుంే భుంగలా కో పిల్చి పెట్టునన్నట్లు ఆశ క్రి 

వుంచే యిదంతా యెందుకు ? నేను యెకాయెకీ పంయాణాలుచే నే శ్ల క్రిక్ 

లోపించిన అవస్థలోకి వచ్చి యిప్పటికి కప్పుడే వదేళ్ళుదా(టింది. యిప్పటి 

స్థితి చెప్పవలసివుండదుకడా ? యిది పొరియోపవేశావస్థ, మదరాసు (ప్రయా 
౯౦, పొన్నూూరుపంయా ణం, నిన్నమొన్న నవరాతాలలో చేసిన తెనాలి 

పయాణం, యివన్నీ బెజవాడలో మొదట మకాంచేసి తరవాత మళ్ళా 

మఅబునాయడో 2? మూ.డోనాడో ? రె లెక్కి_నవే మళ్ళా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు న్న ; 

బెజవాడలో దిగినవే. వారివారిని కనుక్కుం కే దీనియథార్థం తెలుస్తుంది. 

విండ్జిమీంద ోదండాడింపు” యిప్పటి కెప్పుడూ జరగలేదు. ఆసమయానికి 
భగవంతుండు యేలాగో కజ్తసహియం౦తో (వృద్దో యాతిగ్భహీత్వ్యా దం 

డం”) ఆగండందాకే శక్తిని యిస్తూవున్నాండు. ఆపకంలో యింకో 

టిక్కెట్టు వృథాగా యందుకు తగల్చ వలసి వుంటుందంటజు ? తీరా అవ 

సర మెతే అప్పుడు మనకు ఆక్కడ మోసే మనిషి యెక్క_డనుంచి సపయి 
చం న్ా, 

ఆవుతా.డో ? ఆలోచించండి. పలబ్దలూ వేడలూ మోసే చ_లులె నెన్ను 

కూలీలు పనిపడితే మనిషిని సజీవుణ్ణి కూడా మోస్తారా ? న్ఫెషలుగా 
ఆమో6౭ంతక్క్కూ డా వాళ్ళు అంగీకరించి సిద్దపడినా ? యీటి క్కె_ట్టు చార్జికంు 

యొక్క వే ఆడుగుతారో * యింకా అంతకంపనూకూడా సమయాన్నిపట్ట 

మటిస్నీ యెక్కు-వదిల్లు కరో * అందుచేత మనం ముండే జాగ త్త 

పడడం మంచిదికడా ? (ోజాగత్తా తోభయం నాస్తి) యిక్కడికి మూడు 



702 కథలు... గాథలు 

టిక్కెట్రన్నణతేలింది. నాకు చూరహియాణానికయితే సెకండు క్షాసుగాని 

దగ్గిఅపియాణ మే కనక యింటరు చాలును. నావ్యాథి ఆవలీవలికి తఅచు గా 

వెశ్ళేపద్దతిలోది కావడంచేతగాని ఆచిక్కే_లేకుంకే ? యింటరులోకాకపోతే 

గారవానికి లోపం వస్తుందని నేనెన్న (డు అనుకోను. ఈేంచేనేది. “అవనస్తా 

పూజ్యతే రామి” అని యెవ రెజు(గరు ? యిక్కడికి రమారమీ అయిదు 
“థర్షుక్షాసు శి క్కె.ట్రదా 6కా డే(కినట్లయింది. అపరకా కాన్న సాదరుఖర్చులు 

గుట్టపు జట్కా-లు వగైరాల బాపతు వుంటాయికదా ? నెను రోజువారీగా 
వుచ్చుకొనే మందులు నేనే తెచ్చుకుంటాను. నల్లమందుసహికతంగా, వక 
ఎ ఆమందులు సమీపంలో వుండేపట్నానికి యెవరేనా 

వళ్ళి తీసుకురావలసి వస్తుంది. (దీనికి నేనే సాొమ్ముయిస్తాను) చాలా 
భ్ శ్రి AR: ర్ట (| రై వో ర 0 గ్ న్ Gh 

రోజులు వుండవలసివ_సే తప్ప మూడునాల్లురోజులయితే యీ మందుల 

సన్లయిచిక్కు_వుండదు. యేమో ? వెళ్ళేది పొరుగూరుగదా ? యెన్న (డూ 
వెళ్ళలేదు కూడాను. యెన్నాళ్ళు పడుతుందో ? యిప్పుడు ఆగిహంగావున్న 

విమర్శకుడిగారి కే నామీద అనుగంహం కలగగూడదా ? లేదా ఆవూక్ళో 
చాలామంది సం పన్నగ్భుహస్టులున్నారని వినికి వారికి నామీద ఆభిమానం 

కలిగి మజీి కతొన్నాళ్ళుండవలసివ స్తై వస్తుందేమో ? అభిమానానికి కారణం 

చేకపోలేదు. వారివూరి విమర్శకులు నన్ను యెన్ని తిట్టినా వాట్లను నేను 

సహనంతో వెట్టివెంకటాయ మాదిరిగా దులపరించుకొని శిరసావహించి 
వారియందుండే యేదోగుణాన్ని వురస్క_రించుకొని____ 

“రగు ణపరమాయీన్ పర్వతీకృత్య” 

అనే భర్పహరి వాక్యానుసారం గౌరవించడానికి ఆహ్వానించడం 

కంచు వేతాకకారణం యేంకావాలి. రెండోది వారివూరివిమర్శకులు నన్ను 
సమ్మానించడానికి ఆహ్య్వానించినప్పుడు వారు సామాన్యగృహస్టులవడంచేత 

వారికి మనంకూడా తోడ్చడదామనే వుధ్రేశం వారికి కలిగినా కలగవచ్చు. 
దిన్ని యిప్పుడు నిర్దయించలేము. నాకు నాజీవితకాలంలో జరిగినవన్నీ 

యీలాటి సందర్భంలో జరిగిన సమ్మానాలే, వాట్లని వివరించవలసివ_్తే 
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చాలా పెరుగుతుంది కనక వుపేక్షిసాను. అందుచేత యీధూళి పూడి ప్రయా 

ఆం కూడా తుదకు అలాగే పరిణమిస్తుందెమో అని అనువమూనించవలసి 

నచ్చింది. యిది వు కేక కాదు. ఆమ థ్య (శీరావుగంగాధరరామారాపుబహ 

ద్దరుగారి షష్టిప్పూర్తికి మదా?సు వెళ్ళి యెొవరికీ తెలియకుండానే వద్దామని 

సంకల్పించుకుంకే తుదకు ఆది ఆలా కాలేదు. (శ్రీరాజావారి పెద్దసమ్మా 

నమేకాక గొరవనీయుతై న గవర్నరుగారు లోనగువారు వేయిన్నూటపదార్లు 

తలవనితలంపుగా సమ్మానించి వున్నారన్నది లి లోకప్పసిద్ధం కనక వి _స్తరిం 

చేది లేను. నేనిప్పుడల్లా విమర్శకుండుగా రివ లై వొందదల6చిన సమానం. 

“కౌపీన సంరక్షణార్థ్హ మయం పటాటోపః” తరగతిలోది మాతమే. వారు 

యెక్కు_ వగా సమ్మాని స్తే స్ వద్దంటానా 2? అనేది లేదు. (అధికం తకు 

హ్నవిష్టం నతిద్దా ని 8) గాని నాప్ప్రస్తుతావస్ట్రను బట్టి ఆంతతో పే సంతృప్తి 

పడతానని వారికి మనవిచేసుకుంచూ వున్నాను. యిదివరలోకూడా మనవి 

చేసుకున్నాను. “మూ: డడుగుల్ మేరయ దోయకిచ్చుటయె బభహ్మోాం 

డమ్ము నాపాలికిన్"” అన్నమాదిరి ధోరణిలోకి దిగే కపటమేమేనా నామా 

టలలో వుందేమోనని విమర్శకుండుగారుగాని వేశొకరుగాని అనుమానపడ 

నక్క_అలేదు. అట్టిబేరాలు నేనెక్కడా చేసివుండలేదు. యేమి స్తే అదె పుచ్చు 
కొని సంతోషించడమే నాపిధానప౦కృతి. పోతరాజుగారి “క. వ్యా ష్తిం 

జెందక వగవక, పారి ప్తంబగు లేశమేని పదివేలు” అనేపద్యం నాకు 

కంఠోపాఠం. నాకు (పొరబాటుచేతో యేమో? రూపాయనుకొనే ఆవు 

తుంది. అర్ధణాకాసు (ఇప్పుడివి అమల్లో లెవు) యిచ్చి సమ్మానించినవారు 

కూడావున్నారు. ఆయితే శంకాసమాధానాలతో చేరిన వ్యాసంగనక దినిమీ 6ద 

వచ్చే పూర్వపక్షొనికె. జవాబు యిప్పుడే చెపుతున్నాను. నై జాం యిలాకొ 

వనపర్తి సంన్రానంలో పదిరూపాయీలు యి _స్తే, “పదిరూపికలిచ్చినావుగా” 

అంటూ యందుకు తగు గువులాడవలసివచ్చిలదీ ఇ జస శంకిసారమో 2? 2 

బహుశ8 యూశంక యిదివణలో విమర్శకుండుగారు కార్? ఏంథంలో 

యెక్కి_౦చే వుంటారేమో ? ఆందులోవున్న శంకలన్ని wre గ్ల 
ఆప్పుస్తకం పిస్తుతం నావద్ద లేకపోవటంచేత నిశ్చయించి వాగియలేక 
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పోయాను. పనిలోపని యింకొకటి వాిిస్తాను. విమర్శనవు స్తకాలు వందో +? 

యేభైయో ? నావద్దకు వారు పంపితే యెవరేనా ఉచితంగా కోరికే ఉచి 
తంగా యిచ్చిన్నీ రు 1_(౧_0 యిన్న్న ఇచ్చి పుచ్చుకుంటే ఆపికారంగా 

యిచ్చిన్నీ వసూలైన ఆసామ్ము పువ్వులలోపెట్టి వారికి (మనియార్లరు 
ఖర్చుపోను) వంపించుకుంటాను. నాకు పుస్తకాలవర్తకం వుండడంచేత 

యిది వారికి అంగికారమైతే యాసహాయంచేస్తాను. దానివ్యా_ప్తివల్ల నాయ 
శస్సు ఆభివృద్ధి చెందుతుందనే పూర్ణవిశ్వాసంతోనే వారిని నేను యీవి 
ధంగా అభ్యర్షిచడం (క. నేరక కృతిచెప్పుట తననేరమి నపక్తీర్తి జగతి 
నిల్చుట కాదే 2) తరవాతమాట యేలాగవున్నప్పటికి పిస్తుతం వకపు_స్తకం 

వంపవలసిందని పాగిర్లిస్తాను. యీవాదం యింతతో ముగి న్నే అక్కఅలేదు 

గాని యింకా యూరపుఖండ యుద్ద ౦లాగు సాంగేయెడల అవసరమవుతుం 

దేమో అని యీలా అభ్యర్థించడం. తొందరగా పోస్టుద్వారా సంవ 

నక్కఅలేదు. 

కొలంది రోజుల్లో వారిగాామా నికి నన్ను వెంట(జెట్టుకొని వెళ్ళనే 
వెడతారు కనుక అప్పుడు అడిగి తీసుకుంటపేుసరిపోతుందికదా : విమర్శ 
కుండుగారు “'హనువత్పశ్శంం మాదిరిని నన్ను రమ్మని కోరడం ఆలా 

వుండంగా ఆగా౨మంలో వుండే సంపన్నగృహాన్హులు నన్ను ఆహ్వానించాలని 

అనుకొంటూ వున్నట్టు తెనాలిరైలులో వకరు ఆవూరివారే బాహ్మాణులు 

జానపాటివారు చెప్పివున్నారు. అందుచేతనై_తేనేమి ? యిందుచేతనై తే 
నేమి ? ఆవూరి పియాణం నాకు యేలాగా బిహ్మా వా9సి పెట్టినప్టై 

వూహకు వస్తుంది. 

శా. ““ఏవేళ న్మణి యేస్టలమ్మునను నేయేరీకిగా నున్నదో 

ఆవేళన్ 'మతజియాస్టలమ్ము నను ఆయారితి మైెతీరు సూ 

ర్యావిర్భావము టొండ్డు గుంంకుట యుదృష్టా తమ్మూ లిప్పుట్ర న్ 

భావమ్మింత యెజుంగద్రైర్యము మదిన్ బాటిల్లుంగా మేశ్వరీ”” 
కాంబట్టి వారికి లోగడ . సంగహంగా మనవిచేసు కున్నవికాక 

చేద_స్తంగా వున్నాయే అని విమర్శకులు పరిహసించేవె నా మరికొన్ని 
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కూడా మనవి చేసుకొందునా? అయ్యా: నాకు వుండే వ్యాధివికోపా 
వస్టలో వున్నప్పుడు నేను పొరుగూళ్ళోనే కాదు. న్వగాగిమంలో స్వగ్భ 
హాంలో కూడా స్పిమితంగా వుండేస్టితి చాలా దుర్హటంగానే వుంటుంది. 

దానికి కొన్ని వుపాయాలు “సవాకోటిదరిదాిలకు అనంతకోటి వుపా 
యాలు” అన్నట్టు నేను యేర్పజచుకొని గాజుకాయమాదిరిగా ఆయు శ్ళేషా 

న్నెేగడుపుతూవున్నాను. 

మయ. ““ఎపుడున్ వ్యాధికి నర్హ కపాద్యములుగా నన్నెన్నావుందుల్ సమ్ 

పపుగూటన్ బదిలమ్ముచేసికొనినిన్ బా9ర్లించుచున్ ఏలువ 

డపుడెల్ల ణా భగవచ్చరితిములు వ్యాహారించుచున్ నేనిటుల్ 

కృపణత్వ మ్యెశగా(గ నుంటి నిది నీదేచల్వ కామేశ్వరీ” ఇఠా౨ 

అం కెనుబట్టి యీసౌభాగ్యకామెశ్వరిపద్యాలెన్ని వందలున్నాయో చదువర్లు 

గుతితిస్తారు. పద్యం లోవున్న అంశం వల్షప్రస్తుతజీవితవై ఖరికూడా[గహిసారు. 

ఈ కారణంచేతనే నేనువాదానికి భయపడి (శ్రీపోపూరి వేంకకేశ్వర్లుగారు 
నాకు మునియేడు (హాసిన(విమర్శకుండుగారి అనుమతిమీదనే అనుకుంటాను) 

వు తరాలకు ఆనగా విమర్శన గ9ంభం అచ్చుుకాకపూర్వం అందులోకొన్ని 

మచ్చుకు శంకలు పుటంకిస్తూ (వాసినవు త్తరాలకుచాలాశాంతంగానిస్పృహగా 

మనవి వాాసుకున్నాను వారావిషయం తెల్పకపోరనుకుంటాను. అదిఆలా 

వుంచి-అందుతో దే (సౌభాగ్యకా మేళశ్వరిలోదేే యింకోటి వుదాహారి_స్టే 

యింకా కొన్ని విశేషాలు బోధపడతాయి. 

యమ. “ఒక వన్నున్నది నాకు విఘ్న పతినో ? ఒక్క_ండె కన్నుండె నా 

కకవీం(దుండనొ స్థ తెల్సు మంబరొ 2 భవత్కా రుణ్య మిీనాకుంద 

క్క_క దేవత్వము నిప్పుడే యిడినటుత్ గాందోంచుంజితంంబు వా 
ర్హకదోషాలకులగూడ నబ్బెనిటు సార్హక్యంబు కామేశ్వరీ.” 

చాలును. సెరిగిపోతూవుంది వ్యాసం. వ_క్తవ్యాంశం యింకామిగిలే 

వుంది. యీస్టితిలో వున్న నన్ను రప్పించదల(చుకొన్న విమర్శకుండుగారు 
గాని ((నేనువిన్నది నిజమే ఆయితే ఆధూళిపూడిలో వుండే సంపన్న 
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గృహన్టులుగాని యెంతత్వరలో కార్యధూర్వహులయితే ఆంతమాట దక్షు 
తుంది. జనవరినెలలో(గాతప్ప నేను యిప్పటికంచు మంచిస్టితిలో వున్న 

పూర్వమప్పుడేనా పియాణం చేయలేను. కారణం ఫిబివరి మొదలుకొని 
మళ్ళా అధమం జూనునెలాఖరులోగా నావ్యాధి నన్ను మతీ బెదరిస్తూ 
వుండడమే. (యిప్పటిరీతి అన్నిటికీ జెదఠఃదగ్గదే కదా!) యిట్టుకదల 
కుండా “కడుపులో చల్ల కదలకుండా” కాలక్షేపం అ చిక్కు. లేదు: 

ఆందుచేత జనవరి దాటకుండానే ఆ యాపియత్నం' చేయాలిగాని తరు. 

వాత చేసి యేదో రావడానికి భయపడ్డాఃడనీ యమోఅనీ యమా అనిన్నీ 

నెవపెడతారేమో = అని యూలా వ్యవధివుండగా 6 నుని 'ఇసుకో వడక; 

భయపడడం యెందుకు ? చప్పట్లపర్వం జరుగుతుందనేనా ? అయితే అది 
గాళిమంకాదా ? వొకవేళ అదిస్నీ జరుతుందే ఆనండీ ః: ఆందులో కల్లే 
విష్ణుచకింకంకు యిదివజలో విమర్శకుండుగారు అనుగ9హించిన. తిట్లల్లొ 

తక్కు_వఅవమానం వుందా ? దాన్ని నేను గణించేవాల్ణ్ యెప్పటికీ 
కాను. యాలాటి విష్తుచకాలవల్లనే తులు (అసలేమేనా వుండడమే 

నిజమైతే బయటికి వచ్చిందని “వుణార్యళో లభ్యతే” అనేవ్యాసంలో 
వాసి వున్నాను. ఆట్టివారు నాకు అభినందించవలసినవారు “ఎమహాోత్మ్యులు 

గల్ల భూమీశ సభలలో. గవులకు బహుళ విఖ్యాతి గల్ల” గతంలో జరిగిన 

చప్పట్లపర్వాల వల్ల నాకెంత నష్టం కలిగిందిన్నీ పారిజ్ఞలోకం యెజగనే 
యొజు6ంగును. అందుచేత... 

శో “అవమానం పురస్కృత్య మానం కృత్వాతు పృష్ణత ౩” 

అని అనుకుంటూ రానక్క_జ లేదు విధిగా సమ్మానమే జరుగు 

కుందని నమ్మియ్యెవే రా నిశ్చయించుకొన్నాను. వస్తాను. నాకున్న దల్లా 

వొక్క అనారోగ్య(ప్రతిబంధకమే. నేను పెట్టిన గడువుమాక9ం మించ 
సియకరండి. వారంరోజాలు వ్యవధి వుంచి నాకు తెలపండి. యెందుకంకే ? 

ఆవ్య వధి దినములలో ఆహారాదులలో మలటేీ జాగ త్తగావుండి మణికొంత 

ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ది పజఆఅచుకోవడానికి పియత్నిస్తాను. అంతే కాకుండా 

పియాణానికి అనుకూలించే సుముహూ_ర్తంకూడా వున్నంతతో వీలై నది 
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చూచుకోవడం కూడా అవనరమేకడా : (యిది సున్నవుపిడత ప్రయాణం 

తీసుకువెళ్ళినండదుకు మీకు మాటదక్కా_లి. వచ్చినందుకు నాకున్నూ మాట 

దక్కాలి యితరవిధయా రసాభాసై నా అనారోగ్య విధయా రనాభాసు 

కాకూడదుకదా ? భగవదనుగంహాం యెట్టిదో కాని యింట్లో వున్నప్పుడు 

నంత అనారోగ్యం అశక్తత యిల్లువదలిన ఉత్తర క్షజణాన్నుంచే నన్ను 

వదలి పెట్టడం వుంది. దీన్నిగుణించి చిరకాలంకితమే ఆలోచించి తేల్చు 
కున్నాను. సుమారు యిఠవై రెండేళ్ళ వయస్సులో వున్నప్పుడు శ్రీవేంకట 

గిరిసంస్థానానికి వెళ్ళడం తటస్రించింది. అప్పుడు సంస్థానం వారిమీద 

ఇచెప్పిన పద్యాలలో వకపద్యంలో యోశాపం తగిలిందని నాఅనుమానం. 

యెలాగా ోవెల్టివెంకటాయ” విరుదం రానేవచ్చింది, కనక ఆ బిరుదాన్ని 

Cay ete భుచ్చినమ్మ కాలు 'కూడా యిందు లో వాంసాను. 

““చెడ్డకాపరానికి ముప్పేమిటి ? మొండికాలికి చెప్పేమిటి ?”” 

ట్ 

-పరసజ్ఞ నావళుల్ పరమబంధులు గాగ 

చిరులయన్నము పుప్టెకరముగా6గ.”” 

తక్కి_నదె సందర్శనంలో చూచుకోండి కావలి స్తే, అందుచేత యిల్లు 
బయలుదేరడానికే బ9ంహ్మఫైో బ9హ్మం గాని బయలుడేతి యింకా 

పరాన్నం తినకుండానే ఆరోగ్యమే కాదు శరీరబలమేకాదు, కొంతఅభి 
వృద్ధిలో వుంటుంది. ఆబరవసాన్ని వురస్క_రించుకొనియ్యేవే. ““కూ ర్చుండి 

కూడాండలేను వంగుండి తీడ్డం” అన్నస్థి తిటో వుండికూడా బలవదాహిగ్ర 

నాలకు సిద్రపడుతూవుంటాను. అందులో యూ ఆహ్వానం సామాన్యాహోా్వ 

నమా ? “క_ల్తేసావా ? ఇ దైస్తావా 2” అన్న్నతరగతిలోదికదా ? అయితే 

యిదేమిటా౨?దాబూ ? “నమాజు చేయటోతే మసీదు మెడబడ్డి” దని మెల్లగా 
యేదో మతో సాంకు చూచుకొని యీ వుద్యవం విరమిన్వే చెప్పంజాలను 

గాని నాఅంతట నేనుమాతం వెనకంజ వేనేదిలేదు. అప్పుడే ““పిభువిచ్చె 

చేనూటపదియాయిలనునట్టి స్వప్నము లే ధనారనములాయె” యింకాకొన్నీ 

హిరణ్యాక్షవ రాలు ఛో జనానికి సంబంధించినవై తే వున్నాయికాని ఆవి సము 
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కూర్చడానికి యెవరు గాని చేసే పీయత్నం లవలేశమున్నూ వుండ నక్క_జఆా 
లేదు. కనక యిందులో వుబంకించి గ్రంథం "పెంచ చేదు. కో. (పకొళ్ల 

నాద్ది పంకస్య దూరా దస్పర్శనం వరమ్” ఆనే న్యాయంచేత ఆసలే. 

యీపియాణం మానుకోరాదా ? అని కొందు విజ్ఞా లనవచ్చును. కాని 

వారిమాటలు . యీగంగి రెద్దుకు దుచించవు. “మ. అజఅకం౦ గట్టిన గంగ 

రెద్దురుకదే ! ఆత్మీయ వాద్యధ్వని స్పురణం బించుక విన్నన్.” ఆన్న 
గీరతపద్యం యెజింగినవారునన్ను వారించరు. వారించలేరూనున్నూ కనక__ 

“నందో రాజా భవిష్యతి వెళ్ళే తీరతాను. విమర్శకుడిగారి సమ్మానాన్ని 
పొందే తీరతాను. వారివూరు నేను వెళ్ళిన తరవాత నాకు అంతాజయమే 

కాదే అనుకుందాం. యేభయమూ లేదాయె. వాంణభయం౦ం కూడా లేని 

వార్ధక్య వయస్సాయె. యెందుకు జంకాలీ అంఛాను, నాసౌహార్తం వారిక్ 

వచ్చినన్తై అయితే లోంగడ నేనాహ్వానించిన ఆహ్వానమేకాక మళ్ళా 
వారిని ముఖాముకీనికూడా వారిగా9వమం వెళ్ళినప్పుడు ఆహ్వానిసాను. గనక 
వారుకూడా మూ మూాగాగమం వచ్చి మాగృహం పావనం చేసి నా అభినందన 

పద్యాలున్నూ సెలుజోడున్ను దయతో స్వీకరించేటట్లున్నూ నన్ను ఆశీర్వ 
దించేజట్టున్ను అమాంగళ్యవువాక్యాలు మతీచి పోయేటట్టున్నూ వారి వూరి 
వారిచేతనే గట్టిగా నచ్చ? జెప్పించి తిట్టినప్పంటికీ ఆతిట్లు గణింపక కృతి 
పృదాతను సమ్మానించాడు చెళ్ళపిళ్ళ అనే యశస్సును పొందే తీరతాను 
ఆనే దృఢవిశ్వాసంతో యీవ్యానాన్ని వా9ళశాను. బొబ్బిలి సంస్థానంవారి 

కిస్నీ విజయనగరసంస్థానంవారికిస్నీ వున్న వివాదంకంజు మావిమర్శ 

కుండుగారికిన్నీ మాకు (త. వెం నన్నూ యెక్కు_ వ వివాదం వుందా ? 

యిప్పటి బొబ్బిలి మహారాజావారి తాతగారున్నూూ శ్రీమడానందగజపతి 

మహారాజులుంగారున్నూ చాలా మెతిగా వుండేవారు. ఆలాగే లోంగడ 
విమర్శకు(డుగారు నన్ను తిట్టిపోసి నప్పటికీ “కొట్టితే కొట్టాడు కొత్త 
కోశకెట్టా(డు'” అన్నమాదిరిగా నేను సంతృప్పిపడి వారిన్నహాన్నే అభ్య 
ర్టిన్తూ వుంచే దీన్ని యేలా తోసివేస్తారో చూస్తాను”. 
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“" బాజాలసందట్లో మంగళసూతా౨న్ని నముజచివు న్నాను” 

తోంగడ నొకదాన్ని యొత్తుకొని దాన్ని సమాప్తి పొంది ౨చకుండానే 

యేదో ధోరణిలో పడి యేమేమో వాగిశాను, అదేమిటంజకే ? “యేమి 
చ్చినా సంతోషించడమేకాని 'పేచీపెట్టడం నాన్వభావం కా దన్నది. వన 

ర్తి సంస్థానం వగయిరాలు పదీక్షించి సమ్మానించే వవడంచెత ఆలా 

పెట్టవలసి వచ్చిందనేమాట లోంగడనే వాీయవలసింది. మణిచాను 

యిక్కడవా౨శాను. ఆఘట్టంతోకి జమకట్టుకోండి. ఆయిీపద్యంవల్ల ఆపేచీ 

తాలూకు పూర్వో త్తరసందర్చ్భం తేలుతుంది. వుదాహరిసాను.._- 

“క, గానమ్ముకన్న్న6 గవనం 

బేనాండేనియును దక్కువే ? నరవర ; నీ 
వీనియతి విడిచి యిచ్చిన 

అలి సమ్మతింతు నెజింగి యెజింగియున్ .”” 

యెత్తుకొని యీలా మజిచిన వింకా వుంచే వుంటాయేమో? 

వయోదోషంవల్లనూ అనారోగ్యంవల్లనూ వచ్చె యూాహాంసపాదులకు చదు 

వరులు నన్ను క్షమించాలి. నావంటివా6డే వొకండు. గోచీ మజిచి పోయి 
తలపాగా మాతం పెట్టుకొని యెవరో పహిశ్నించేటప్పటికి తొడమీద 

హాంసపాదు వారిశాడ యట | 

gb BE 

యిప్పటి నాస్టితి అట్టిది ? విమర్శకు(డుగారి శంక లెట్టివో ? 

వాట్లవాలకాన్ని చాలావణకు బయటికితీసి చూపడమున్నూ జరిగింది. యీ 

చూపడం కెంత వాచ్యంగానున్ను కొంత వ్యంగ్యంగానున్నూ వుంటుంది 

గనక చదువరులు బాగా గమనించాలి. వారుసమాధానపడక పోవచ్చును. 

గాని నేను వారికొజకు మాతిమే వాయలేదుకదా ? నన్నయ్యను పురా 
కకాలు తెలిగించిన కవులలో చేర్చినదికదా ? నాపిధానాపరాధం; పోతన్న 

గారి పివృంత్తివల్ల విమర్శకు(డుగారికి యథార్హం బోధపడి వుంటుందా ? 

యింకా బోధపడదా ? యిందుకేనా వారు సంతుష్టి పడితే వారికి వచ్చిన 

ఆగరిహంలో నూటువంతుల్లో $98 వంతులు సవరణ అవుతుంది. మా 

పెద్దలు కృతార్దులవుతారు. గుంటూరుసీమ అంతా తప్పులతడకే అయినా 
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ముహమె నంవత్సరాలు నిరాఘాటంగా పిచారం చేసి రెండు ముదిణాలు 
పొంది సుమారు నాలబ్లువేల రూపాయలు సంపాదించుకుంది. యీ సెని 

దాని ప్రచారం ఆగిపోయినా చిక్కు_లేదు. యెంతోకష్టించి వాిసిన విమ 

రృకుడుగారి పియానకు ఆమాతిమేనా చారితార్థ్యం కలిగించడానికి 

నాఅభ్యంతరం లేశంకూడా లేదుగాని ఆచరిత)ను ఆమూలాాగంగా యెజీ 

గిన విమర్శకుండుగారి బంధువులే యెదురుకుంటారేమో కదా? ఆలా 

యెదురుకోవద్దనిన్నీ వారు చాలా పరిశ్రమ చేసి వాసివున్నారనిన్నీ యీతుట్ట 

తుది వయస్సులో నేను యెవరినీ జయించే కోరికతో లేననిన్నీ వొకవేళ 
“పుత్తను పుట్టిన గుణంి” సామెతగా అట్టికోరిక నాకింకా పోకపోయినా 
ఢఢ ద్ర డై అద అధ ఇ తాకి 9 న్యం g పిచ్చుక టుద బ9హ్మోస్త్ర, పంయోగానికి సిద్దపడెది లేదనిన్నీ కాబట్టి 

నాకోరిక చెల్లించవలసిందనిన్నీ వారిన్నిపారిసాను. ఆపదతిని సీవీమా(త్రం 
౧౧ యు డు 

వాంయడం కూడా అనవసరమే అని శంకిసా రేమో ? వినండి ఇను విర 

మంచుకొనే తలపుతో సమ్మానానికి అంత కకరణశుద్దిగా ఆహ్వాని నే దాన్ని 

వారు అన్యధాకరించి, 

“మ. గత మేమో? గతియించెం గొంతఆదియున్ గయ్యాలతో గొంత శాం 
తతతోం గొంత వృధాగ6 గొంత కవితానందమ్ముతో? గొంత యే 

యితి కర్తవ్యము లేక కొంత యెటులో యీోపె భవచ్చింతనా 

మృతరక్తిం గలిగించి పోంవుమని కేలే మోడు గామేశ్వరి” 

అని యిలు వేల్పు కా మెశ్వరిని పా9లెంచుకుంటూ సర్వసంగపరిత్యా 
Gt 

గినిగా వున్న నన్ను. 

“తే, కొట వచిన వారిని గొట? బోక 
లు ల రు 

తిట్టవచ్చినవారిని దిట(బోక 
హ్ 39 

చతురుపాయమ్ములను శాంతి సతతమారి 
తమ్ముగావలెనంచు6 జిత్తమున6 దల తు. 

అని జీవితచరితంలో వాసికొని తడర్లమై అవసరంలేని సంద 
రంలో కూడా క్షమాసణయిచ్చి లోకానికి దాన్ని వెల్లడించి వున్ననన్ను ___ 
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యీ విమర్శకుండుగారు సంశయ విచ్చడము అనే శీర్షికతో యింకో 

యేవేవో స్రగల్ఫ్భాలు వాసి యీనాలుగు మాటలున్నూ బలవంతంగా 

బాగియించుకున్నారు. గాని యిది బుద్దిపూర్వకపు వార్గితకాదు. ఆలాటి 

(వాంతే అయితే యింతఘాటు తగ్గివుండదని లోక మెఆజింగినదే ? 7(వెం. శా.కి 

కలిగిన సంశయ మేమిటో వీరు తీర్చేదేమిటో ? ఆవ్యాసానికీ శీర్షికకూ 
వుండుకున్న “బదదీబాదరాయవఐి సంబంధం తప్ప యితర జ 

యొట్టిదో తేల్చాలి యిందుకు కారణం యింకోటి కూడావుంది. మొదట 
యీ గుంటూరుకలహాం తెచ్చిపెట్టింది రాహుమహాోదళశలో శుకుడు యిప్ప 

టికి మళ్ళా శతురగిస్తానంలోవున్న శనిలో శుకుని అంతర్ష్హశ వచ్చింది. 

వచ్చి యిప్పటికి ఆటు మాసాలు కాబోలును అయింది. ఆకారణంచే తే, 

“ఆలర్క_ం౦ విషమివి” అని భవభూతి చెప్పినపికారం చిరకాలానికి యిది 

మళ్ళా రేగింది. యీలాటి తార్మా_ణంవల్లనే నేను జాతకాన్ని నమ్మే పిచ్చి 

వాళ్ళల్లో చొకలణ్ణిగా లోకంచేత పరిగణింప బడతాను. ఆలర్క-ం0, వెట్ 
కుక్క సంబంధమైన క తులు వ్యాఖ్యాత వా9సినట్లు జ్ఞ జాపకం. ఆది సకా, 

లంలో నివ _ర్రించక యుమాత90 శషించినా యవ స్వుడో వకప్పుడు మళ్ళా 

పొడచూపి బాధిస్తుం డని సంహపదాయజ్ఞులు ఆంటారు. ఆలాగే యిదిన్నీ. 

అప్పుడు వీరు 46 యంశ్రవయస్సులో వున్న పాగిజ్ఞాలై వుండికూడా “నలు 

గురితోపాటు నారాయణా, కులం తోటిపాటు గోవిందా గా నాడు 

మమ్మల్ని పంత్యేకించి దర్చారు అనే పేరుతో వక పత్రికపెట్టి దూషించే 

మహానుభావులతో నేకీభవించి యేవోనాలుగురాళ్ళు రువ్వితే వమళ్ళాయిప్పుడు 

నాకు యూ పరిశ్రమ కలిగించ వలసి వచ్చేదే కాదు. 

CLI 

ను 

ae 
జా పెళ్ళిలో గుతాజు కొకపోయిగా అప్పుడే యేదోఅయేది 

“గోళ్ళని తీరేపనికి గొడ్ల” ళృన్నట్లు మళ్ళా యీపరిశరిమ తగిలే దేకాదు. 

కాని యీశనిలో వచ్చే శు కా9ంతర్షశకు దీన్ని ఏరు మిగల్చడం అంయే ? 
“న దుఃఖం పంచభి సృహ అన్నట్లు వారితో చేరక మీకు తిట్టడం బాగా 

చేతగాదు. అందుచేత నేను మీతో కలవను ఆని మాని స్వయంపాకస్టుల 

మాదిరిని శుద్దకోోతియంగా పృథక్కు-గాతిట్టడం అనేది దై వచోదితంగాని 
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యొన్నివిధాల ఆలోచించినా బాహ్యాకారణంగాని ఆంతఃకారణంగాని కను 

పించడం లేదు: అందుచేత యీదోషాన్ని సర్వమున్నూ నాజాతక (గహాల 

మీద “పాపాయపరపీడనం*"గా ఆరోపిస్తూ వమర్శకుండుగారి స్నేహాన్ని 
లోగడ మాటిమాటికి అభ్యర్షించడం జరగనే జరిగింది కనకదాన్నే జ్ఞాప 

కంచేస్తూ నన్ను రప్పించ “కవికి తిరికరణకుద్దిగానే జరిగినట్టి దే శుక 

నా యిప్పటిస్టితి ఆలసింప తగ్గది కాదు కనక = “శుభస్య  శీఘంమ్ న్ 

అనే లోకోక్తికి ఉదాహరణంగా వుండేటట్టు చేయవలసిండని పా9రిస్తూ 

స్వప్పి చెపుతూన్నాను. వెం. శా. శతావధాని. 

సింహావలోకనం 

పాసక్తా కాను ప పిన కంగా “పెవ్యాసంలో ' బాలా విషయం నడిచింది: 
PEE 2) 

అందుచేత క్యూంళాలు యిక్కడ వుటంకించడం మంచిదనుకుంటాను. 

|. విమర్శకులకు నేను వారి విమర్శన అద్దాన్నంగావున్నా అను 
చితంగా వున్నా అపృచ్చ్య సంభాషణతో వృథాసాహసో కృలతో ఆమం గలా 

శ్లీలాలతో ఆహపిగల్శోక్తులతో నిండివున్నా, అందులోవున్న కవితాధార 

చాలాధారాళంగా వుండడంచేత చేయందలంచుకొన్న 'సేలుజోడుసత్కాారం 

విమర్శకుండుగారు మావూరు రావడానికి మొగం చెల్లక వారివూరే 

పట్టుకువచ్చి చేయవలసిందని నాకు విధించడం ఆచార విరుద్ద మవడం 

చేత నేను వొకవేళ గత్వా గత్యావారి - తుదకు es దేవుండు 

చాలా మేలుచే స్ప వారివూరుసంవన్న . గృహస్థుల ఆహ్మానంమి (ద వెళ్ళ 

వలసివచ్చినా అప్పుడు మళ్ళా వారిని యథాపూర్వంగా ఆపహ్వైనించడమే 

జరుగుతుందిగాని అక్కడనే సమ్మానించడం జరగదు అని ధువంగా 
నమ్మవలసి వుంటుంది. 

శి వారి ఆహ్వానం (నన్ను దైశించింది యు_క్తియు_క్తమే. కృతి 

కన్వ్యాపరిణయం జరిగి కొలది కాలమే ఆ ఆయివుండడంచేత సదరు ఆహా్యనం 

మనుగుడుప్పు ఆహ్వ్వనంవ౦టి దవడంచేత నాకు అనా రోగ్యపితిజంధకం 

తప్ప యితరపితిబంధకాలు లేవు కనుక నేను శిరసావహించి జనవరి 
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వెలలోగా యొప్పుడేనా సరే వారంరోజులు నాకు గడువుయిచ్చి వెంట. 

బెట్టుకొని వెశేయెడల నానల్లమందువేళ వగయిరా యేర్చాట్లకు భంగం కల 
గనిపద్ధతిని మధ్య మధ్యమకాములతో తప్పక రావడానికి సిద్ధంగానేవున్నా 
ననిస్నీ మామూలుగా నాతో మాచిన్నచిరంజీవితోసహా ముగ్గురువిద్యార్థులు 

మ్నాత మె వుంటారుగా ని యితరవిద్యారులు వుండరనిన్ని తోంగడ మనవిచే 

సినా మళ్ళాకూడా మనవిచేస్తాను. యీపియాణమునకు వారితరువాయేగాని 

భూత రువాయి చేశమున్నూ యిప్పటికిలేడు. ముందుమాట చెవ్పలేను. 

శ. M16 పేజీల విమర్శన (గంధంళో వున్నవన్నీ డొప్పడంటుశంక 

లేకాని వొకటికూడా సజావుగావున్నది కాకపోవడంచేత జవాబివ్వడ 

మంటూ మొదలు పెట్టి (గంధం పెంచి వతొక నించడానికి నొప్పక, 

“పం9్రధానమల్ల నిబర్హణ” న్యాయానుసారంగా నన్న్నయ్యను పురా 

అకాం(ధీక ర్రలలో చేర్చడం పూర్తిగా సమర్థించి చూపడం జరిగింది కనుక 

చూపినంతమట్టు కేనా వొప్పుకోవలసివుందో | లేదో: లేకపోతే యెందుకు 

లేదో? లోకానికి తెల్పినపిమ్మటంగాని వృధాగా యింక వివాద పెంచవద్దని 
విమర్శకు(డుగారిని కోరుతున్నాను. యెందుచేతనంకే యీమూలకంగా 

"పేరుసంపాదించుకోవాలని ప్రయత్నించేమీకు యిది ఆవశ్యకంగా తోచినా 

“యెక్క_డనో ధాత లిఖించినకారణంచేతొ రాందగ్గపేరు రానే వచ్చింది 

కనుక నాకిది “యూసుకేనుగాి కనపడిందనివిజ్ఞ ప్పి. 
మ 

4. మీతాలూకుతిట్లుతిప్లేకాని మజివకటికావు. ఆతిట్లు తక్కి_నవిమర్శ 

గ్రింధంవల్ల సవరణకావు యెన్నటికీకావు అందుతోవున్న వెగటు సర్వమూ 

మీండేగాని నేను తెచ్చిపెట్టిందికాదు. మీబుద్దిపూర్వకమేకాని ప్రమాద 

పంయు_క్తమున్న్నూకాదు. అందుకు వేజేసాతలక్కరలేదు. మీహృదయ మే 
సాక్షి ! జవాబుదారీ దానిదే అందులో శ్రేషగాని అన్యాసదేశంగాని యితర 

ధ్వనిగాని యేవిధమైన కమ్మ్గాని లేశమిన్నూలేదు.  శుద్ధబట్టబ యలు 
కనక ఆలాటి వృధాఆరోపణలు చేయవద్దని 76 వత్సరముల పాయములో 

వున్న మిమ్మునేను కడచినపిమాదమే బాలు యింకా (పమాదపు (వాతలు 
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వాసి పరాకఠరమీంచవద్దని మీ శే్రంే్యయస్పుకోసం సాంజలీబుంధంగా పా9ర్హై 

సాను. కోపం ఆవుకో లేకపోయారు యిప్పుడేమనుకుం కే కలిసి వస్తుంది. 
యెవరో యెందుకు తుదకి మీచిరఅజీవులు మునిమనుమలు వసిపాపలు 

యెదురుకున్నా మీకు జవాబు నున్న. 

ర్. నేనుపెద్దవాళణి మీరూ పెద్దలే (నాకన్న కూడాను) కనక యీ 

తుదివయస్సులో అనవసరపు వివాద మెందుకు ? కనక అన్యోన్యమున్ను 

అన్యోన్యసత్కాారాలు అన్యోన్యగా మాతో యధానా్రయంగా స్వీకరించి 

లోకం యొక్క ఆమోదాన్ని బొరదతంర కపఠతనిదని విన్నవినాను. తరువాత 

తమచి త్తం _- యీతుది వయస్సులో మీకు భగవంతుండీతీరని శల్యాన్ని 

తెచ్చి పెట్టినాడు. జయేచ్చ మీకు. యీాచిక్క్కు తెచ్చి పెట్టింది. యింకా 

- 

మిమ్మల్ని ప్రేమించే అమాయకులవద్ద డచ్చీలు ప౦చురించు కోండి. 

6. మీకు ప౦ధానంగా మనన్సులో పున్నకోపమల్లా నను నాడు 

యొప్పుడో మాంధాతలనా.డు (ము_ప్పైెయెం డ్రపాోంతంలో రన రైక 6 

శాఖవారికి సహాసనాన్నిి కవితావిషయంటలో నిషేధించడంకదా ? అడి చాలా 

యు_క్తమే అనిన్నీ, అంతేకాని శాభాద్వేషపరీయు_క్రం కాదనిస్నీ రేపు 
నాకంటే చాలా పుద్దలై న మీవషయంటో కూడా అట్టిపట్టు పటాంగం వస్తే 

అది కవితా విషయంలోనే (లెక్క_లవిషయంలో కాదు అయితే అంతే 

జరుగుతుందనిన్ని, దానికి మీరు నాహృదయాన్ని బాగా పరిశీలించా 

లంకే ? మాత.డో చిరంజీవి శతావధాన్నిి నాతోసమాను(6డనే వుద్దేశంతో 

యెవరేనా నాపం_క్తిని కూర్చో పెస్టేయెడల వాక్టక్టికరా జా నను నిషేధించే 

వాక్టే అనిస్న్ స్పష్టంగా మనవి చేస్తున్నాను. కనుక ఆవిషయమైనద్వెషం 

నాయందు మీరు వుంచుకోవడం కేవలం అన్యాయమనిన్న్న నొక్కి వక్కా 

ఇకిస్తూన్నానని మనవి. 

పరాక౦మి స్తే మజీబాగుండదు కనక సమ్మానాన్ని స్వీకరించి జయగు రుగా 

7. నాకు ధారాశుద్దివిషయంలో అనగా సంస్కృత సమాసన(గభన 

విషయంలో నన్నయ్యకు నన్నయ్యే కాని తక్కిన యిరువురున్నూ అతనిక్ 

దీటుకారన్నఆభిపాళియం శాభఖాభిమానప్రయు క్షం కాదనిస్నీ విద్యాభిమాన 
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కియు_క్తమేననిస్నీ పమాణంచేసిచెపుతూ దాన్నిగూర్చి చూట్టాడడానికి 
మీకువుండుకున్న చదువుగాని అనుభవంగాని బొత్తిగా చాలవు కనక 

'ఆవిషయ మై యి కవాడం పెంచవదనిన్నీ కూడా పాంరినాను. తగ్గంత పిండి 
vated య rayaar. "జ 

వుంచెకాని ఆయీ విషయం గోచరిలచేది కాదు. నాఅభిపాయం తప్పయితే 

దాన్ని నిరూపించతగ్గవా రెవరేనా నిరూపిసారు. తిట్లవల్ల దాన్ని నిరూపిం 
వ వాలాను ౧౧ ౧౦౯ 4 

భుడం ఆసంభవమని యెన్నిసాద్లు వా నెది. శాంతం పావనం. 

8. నియ్యోగులునూ వై దికులున్నూ కలిసి సంబంధ బాంధవ్యాలు 

చేసుకోవడం దగ్గిఅనులచిన్నీ నాకు అభినందనీయాలనిన్నీ మాపిభాకర 

శాస్త్రికొమూ_ర్తను (శ్రీయుతులు విస్సా అప్పారావుగారి కుమారున కిచ్చి 

చేసిన పెండ్లిని నేను మనఃపూర్వకంగా అభినందించి వున్నాననిన్నీ కవితా 

విషయంలో పిండిపో9లివారినిగూర్చిన వ్యాసంవల్ల గుణమే సోధానంగాని 

నాకు శాఖ[పధానం కాదనిన్నీ మీకు కారణాంతరంచేత గోచరించక పోయినా 

యితరుల కందబకి పూర్తిగ గోచరిస్తుంది. కనక ఆదోషాన్ని నామీద 

ఆపా దించవద్దనిన్నీ తామే భరించవలసి వుంటుదనిస్నీ మనవి చేసుకుం 
చాను. తరువాత తమచి త్తం. 

9. మీరు మావూరు నెను చేయందల6చుకొన్న సన్మానానికి రావడా 
నికి లేశమున్నూ భయపడనక్క_జలేదనిన్నీ రౌండుహేబిలు సభకువెళ్ళిన 

గాంధీగాశెని ఆహ్యానించినవారెంతభదింగా కాపాడి మనదేశానికి సమ 
ర్పించారో ? మమ్మల్నకూడా ఆంత భద్ళంగానే మ్ గానం పంపించ 

డానికి పూచీపడుచున్నా ననిన్నీ మళ్ళామళ్ళా పునరుక్తి పాాయంగా మనవి 
చేసుకుంటూ వున్నాను. 

10. షరా:.. యింతదాకా యీవ్యాసం బాసిన తరవాత విమర్శ 

కు(డుగారివ్యాసం తరవాయి కూడా వున్న పత్రిక వచ్చింది. డానిలోసార 

మల్లా హర్ "శో: విమర్శకు(డుగారికి వోడిపోయినట్టున్నూ అంతేకాక 

నన్నయ్యభట్టుకు గౌరవం కలిగించాలనే వుద్దేశంతో వెం. శా. వాసిన 

వ్యాసం వాడివుద్దేశాన్ని నెజువేర్చక నన్నయ్య భట్టుకు న్యూనత్వాన్ని 
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కలిగిస్తూ వుందనిన్నీ పనిపడితే పండితసమకంలో వీట్లనేకాక యింకా 
వారు (విమర్శకులు) విమర్శనగ్శంథంలో వాిసినవిషయాలన్నిన్నీ సమ. 

ర్లెంచడానికి సిద్ధంగావున్నామనిస్ని యేమమో కొన్ని సాహాసో కులు (వాసి 

వ్యాసాన్ని ముగించారు. నాకు పట్టరాని నవ్వు వచ్చింది. చెప్పొద్దూ కవితా. 

ధార ఆభినందసీయమని వొప్పుకున్నదేకదా ? లోంగడ సాహసమున్నూూ 
అనాత్మజ్ఞత్వమున్నూ కూడా అభినందనీయా లే అని వాయకపోవడం. 

తప్పుగదడా ? అనుకున్నాను. 

11. వాట్లకన్నిటికీ సరిపడేమాట యిద్వజణతో నా యీవ్యాసంలో 

అసకృదావృ త్తిగా దొరలేవున్నా మళ్ళాయిక్క_డ వుదాహరిసాను. అయ్యా! 

పండితసమకంలో మీతో వాదించడానికి నన్ను సమర్హుజిగా లోకం వొప్పు 

కుంటుందని నేను అనుకోను. అందుచేత మీవిమర్శనగింథంలో వున్న 

యితర విషయాలన్నీ వదిలిపెట్టి మీరు నన్ను తిట్లుకావనుకోని తట్టినతిట్లను 

సమర్థించడానిక్ మీకు యేపండితు౬డిపేరు నచ్చుతుందో ? ఆ పేరుమా(త్రం 

వుదాహరి స్తే అంతటితో మీమీ(దవున్నభారం వదలి పోతుందని మనవి 

చేసుకుంటాను. యేమేనా వాదోపవాదాలు చేనుకోవలసివ స్తే ఆయనా నేనూ 

చేసుకుంటాము, విశేషించి గంథం పెంచక ఆపండితుల నామధేయాన్ని 

మాతం పిచురించవలసిందని పాిర్దిన్తాను. బాగుందా ఇ యాలా అను. 

గ్రహించండి లేడా ? వొకజయపత౦9౦ వారీయించి తెచ్చుకోండి నేను 

కూడా వాిలుచేస్తాను. సంతోషించండి. 

12. ఇది విమర్శనగింథానికి సంబంధించిన వాదవిషయం. మీరు 

నన్ను సమ్మానించడానికి రప్పించెవిషయం ఆలాగే నిల్చివుందని జ్ఞాపకం 

చేస్తున్నాను. నేను మిమ్మలిని సగౌరవంగా ఆహ్వానించిన ఆహ్వానాన్ని 

తాము నిరాకరించారు. అయినప్పటికీ మీగాళిమం వచ్చినప్పుడు మళ్ళా 
సయత్నించి చూస్తానని పలుసార్లు వాగిసేవుండడంచేత అది అమల్లోనే 
వుంది గాని అధఃకరింప(ంబడ లేదు. వృథాగా జయేచ్చతో పరాకిమిన్తూ 
వున్న మీరు (శిపోతన్న గారి 
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“మ. ఒనరల్ నన్నయ తిక్క_నాది కవు లీయుర్విం బురాణావళుల్ 

తెను(గున్ జేసియు” అన్న వాక్యాని'కేనా వెం. శా. సరియైన అర్థాన్ని 

గంపహించా6డో ? లేదో 2? కాస్త సతికాముఖాన్నిి పంఎకటించండి. (శ్రిమానా 

పిగ్గడవారి అబ్బాయి వాాసిన వుత్తరం (నేను ప్రకటించింది తనుకేమేనా 

రుచి_స్తే రుచించినట్టున్నూ లేకపోతే లేనట్లున్నూ కొంచెం పికటి_చండి. 

లో. యు_క్తియు క్షం వచోగాగాహ్యం బాలాదపి సుభాషితమ్, వచనం 

తత్తునగాంహ్యమయుక్తంతు బృహస్పతేః;” యీక్లోకార్థం తమరు అంగీక 
రించేదె కదా ? అయితే ఆబాలకవి నేమంటారు 

13. నవ్వొచ్చేది యింకొక మాట వ్రాస్తూ వుంటారు. మీరుధై ర్యంతో 

వా? నేదేనా ౩? ఆమాట “మీవిమర్శనగ9ింథ మంతా పాట(జదివికే యేదో 

విజ్ఞులకు టోధిస్తుందంటూ (వాసారుగదా? మీరుఆలాపాజఅ6జదివితే అప్పుడు 

అందులోవున్న “*ోపదియవనా6టి”ొ వగయిరాలు వెగటుగా వుండక మధు 

రంగా వుండడం తబస్టిస్తుందనేనా ? మీ అభిపాాయం. కానివ్వండి మీకుతూ 
హాలాన్ని తోసి రాజనడం యెందుకు ? ఆలాగే (పత్యక్షరళోధగా యేపండి 

తుండి చేతనో చదివించి ఆవాత వెగతాగా లేదని ఆయన చేవొిలుకో 

నాలుగు అక్షరాలు పతికలో పికటింపంజేయండి. సరేనా ? యిక్కడికి 

సర్వమూ మీ అభిపాంయానుసారంగా న నేను వొప్పుకొన్నృట్టయింది నా 

అమిుతే యిదంతా కొంత గంపచిక్కు_గా కనపడుతుంది. తుదకి పన 

క స్తేది కాదంటారా ? ఆపకంలో మిమ్ముల్ని నేను బాధించేవాళణ్ణి కాను. 

చక్క_(గా నాసగౌరవాహ్వానాన్ని ఆమోదించి నాసేల్లోడుసత్క్మా_రాన్ని 

స్వీకరించండి యింతే నావిజ్ఞ ప్త. మీగాామంలో వుండే సంపన్న గృహాస్థు 

లశేనా తృి ప్రికరంగా వుండేటట్టు మీతిట్లను సమర్థించుకోవడం వకటిస్నీ 

రెండోది యెవరేనా మీబంధుసముదు)లు సేల్లోడు బహుమానాని కెందుకు 

దయచేశారు కారని అడిగితే తృప్తికరమైన జవాబు యివ్వడం వక 

టిన్నీ జరిగినట్టు ఏని సంతోషిద్దామని కోరిక వుందనికూడా మజోవిజ్ఞ ప్తి. 

ఆర్దికశంకలే మీకు మీగరింథంనిండా చేసివున్నారని నాకు జ్ఞాపకం, 

ఆ పుస్తకం నావద్ద లేదని లోగడ మనవి చేనేవున్నాను. యిప్పుడు (వ్రాసిన 
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“సంశయ విచ్చేడా వచ్చేదం”లో శాబ్దిక శంకలు కొద్దిగా సూచించారు. 

వాటకి జవాబు యివ్యలేదని కూడా తేల్చారు. ఆగంహాం౦చారు, మీవాక్య 
టం. 

ముదాహాదినునా ? 
బుయుటలే 

“ “మాదుమీదులు” మజికొన్ని దుష్పాాసములు మొదలగుదోష 

ముల కేమియు సమాధానములు చెప్పక యొక్క. హిొస్వముమ్ంది బిందు 

నిర్పిందుపానమునకు మాతమే యెక్క_డనో యొకానొకచోట (శాంతి 

పర్వములోనోయేమో ఉన్నట్లు సాననిరయములేక తమకసి యంతయు 
౧౧ 4 ౬ 

వెళ్ళ(గోక్కు_చు “శాస్తజ్రాలు కాని విమర్శకు” లనియు బహుశః వారు 

తిక్క_నగారి ప/యోగమునె నం జూచియుండరనుకొందు ననియు (వాసిన 

వాగతయే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నడి.”” అంటూ వాిసారుకడా ? సార్గవిందు J) న్స్ J యు 
రూ క అద అడక్కు అలో ళీ అ అటు వ నిరర్ల బిందు పా9సవున్నపద్యంల్ పఏధానస్టలాన్ని (నగము ఎసంగు) 

అనే పదాలతో చూపితినిగదా ? సె(గా శాంతిపర్వం అంటినికదా ? కంద 

పద్యమని తెలిసికోవడానికి కూడా కొంత ఆధారం వుంది. ఏచరణానీకి 

ఆచరణంగా, ఏపద్యానికి ఆపద్యంగా అచ్చువేసిన ధారతాలు వున్నయీ 
రోజులో ఆపద్యాన్న్న వెతుక్కో వడంకూడ మీకు కషమే అయిందా ? 

C9 అ 

అదిస్నీకాక ఆవ్యాసంలో *నగములు.... ఎసంగు పూర్వస్టితిన” అన్నంత 

వణకు కూడా మొట్ట మొ దట వుదాహాదించి వుంటిని కదా ? యింకా “ముం 

జేతికంకణాని కద్దం చూపించమంటారే” యిది మీకు యుక్తంగా తోం 

చిందా ? లక్షణగంథాలలో పియోగం యిచ్చి వూరుకుంటారుగాని యింత 

మాత)మున్నూ సలం వగైరాలు సూచించరే ? అయితే వకతప్పు నాది 

వుంది. శాస్త్రగంంథ సంప్రిదాయం తెలియని మీకొజకు వానే వ్యాసంలో 

శాస్త్రజ్రమర్యాదగా కలం నడవడం తప్పుకాకపోదు. కర్కం కాలి నాకు 
ఆలాటి మీతో వాదం వస్తే వచ్చిందికాక నేను... 

చ. “గురుకులవాసమున్ జరిపి కూరిమి మాధుకరంబు వారముల్ 

జరుపుచు, నమ్ముగాని యొక నాధ్విని వమ్మ!: యటంచు బాబటఐ 
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చౌరులను గొల్చి నేర్చతిమి యొండొకళాన్త్రము పండితుల్ నెబా 

సురఃయని మెచ్చల బద్యములు శ్రోకములున్ రచియింతు మొప్పుగన్ *” 

(గుంటూరుసీమ--పూర్వరం గ ము.) 

ఆయీపద్యంలో చెప్పినపికారం గుదుశుకూివచేసి నేర్చుకొన్న 
శాస్త్రమర్వ్యాదను విడిచి యెలా వాయడం తటస్టిస్తుంది, 

Ls “కధంతర్ది వోాపిత,్య కాప్ 'హేసుభు” ఇతిభట్టి ? 

వ “"దుణీవోస్ట్ర న్యేతితు ఇవార్డె వళబ్దో వాళట్లోవా టోధ్యః”” 

యీామాదిరిగాల గదా? శాస్త్ర గంంథాల్లో వుంటుంది. యిందులో వక 

పియోగవిషయంలో “భట్టిఃకొ అనేనా అన్నాండు గాని రెండోదానిలో 

ఆమాతమున్నూ అనళేదుగదాః! యీలాటి శాస్త్రమర్యాదలు మీకు చూపడం 

నాది మజీతప్పిదంగా విజ్ఞలోక భావిస్తుంది. యేమంతే ? "శాస్త్రజ్ఞులు 

కాని విమర్శకులు” అని వాి_స్తినిగదా? మిమ్మల్ని గూర్చి; ఆలావా%సి 

మళ్ళామీకు ళశాస్త్రకర్తలమర్యాదలను వుదాహరించడం తప్పా, మతే 
తప్పా? అయితే యీ విధంగా ఆలోచించినట్టయితే మీకు సమాధానం 

వా_ాయడానికి మొదలెట్టడాని "కే పా9జలోకం ఆంగీకరించదుగదా? అపద్ద 

తిని “మూలచ్చేదీ తవ పాండిత్యపికర్ష ॥”లోకి దిగవలసి వస్తుంది. కనక 

““కంబళీలో భుజిస్తూ వెండు)కలు వెదకడానికి” మొదలుపెట్టక ఛందాను 
రోధంగా ఆపద్యాన్ని యావతూ వుదాహరించవనలసిందే. నెను ఆట్లు కైపు 

పుండలేదు. యెప్పుడో యిప్పటికి సుమారు యాశ్రైయేళ్ళనాండు చూచిన 

దవడంచేత నయితేయేమి యూీవా9౨సవిషయం తప్పు దానిలో జ్ఞాపకం వం 

చుకోతగ్గ అర్హస్వారస్యం వగయిరా లేకపోవడంచేకతనెతేయేమి, పద్యం 

యావత్తున్నూ జై పిలోలెదు యిప్పుడు మళ్ళా పదుకుదామం కు? తగినంత 

వోపిక కనపడడంలేదు. అదిగాక నేను చూచిన భారతం చాలా (పొచీనం. 

అది మా మామగారిడి. దాన్ని ఆయన జీవితకాలంలోనే మేనగోడలి 

కుమారుడికి ఆయన యిచ్చివున్నారు. దాన్నిప్పుడు బళ్ళారినుండి తెప్పిం 

చాలి. యెందుకీశ9మ. “'నమ్మీనమ్మక పియోగాలు జ్ఞానపికాశము 
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వగైరాలు”. యిటీవల సంస్క _ర్తలు మార్చేశారు కూడాను. దీన్ని మార్చ 

వలసి వుండదుగాని యేమో ఆలాగనిన్ని నిశ్చయించడానికి మీలుకాదు 

కాగా పరిశీ లి స్తే నేకాని; యింతకూ ఆపా౨స దుష్టమా? అయితే అప్పకవి 

పాడి దంచ్చాంగనిమ్ము నాతండి? కృష్ట” అంటూ కూడా వుదాహారించి 

సార్ధబిందుకానికిన్నీ సంపూర్ణటెందుకానికిన్నీ (రేఫ శ్లిష్ప్టృత్వవిషయం వుపే 
&ద్దాం) వుచ్చారణలో యెంతో భేదం కనబడుతూ వున్నా పా9సను అం 
గికరించాయడుకదా? శఛంవణంలో లేశమున్నూ (పూర్వక లంలో సంగతి 

మనకు తెలియదు) ఇటీవల భేదమేళలేదని__ నగము_ ఎస(గులకు 

పా9సపెట్టన లేదనుకుందాం. 

సోమయాజిగారు పెట్టకపోతే మాత9౦ మనం సెట్టుకోకూడదా? 
యిప్పు డదంతా వెదకడ మెందుకంటాను. సర్వతంత ౨స్వత 6తు౨లున్నూ 

నిరంకుశచర్యులున్నూ అభినవపండితరాయలున్నూూ అయిన (శ్రీమాడభూషి 
వెంకటాచార్యులవారికిన్నీ శ్రీ అల్లంరాజూ సుబంహ్మణ్య కవిగా రికిన్ని 

“'ఇ(కి” అనేపదం పాిసలో పెట్టి పద్యం చెప్పవలసిందని కోరినప్పుడు 
నడచిన వాదంలో ఆఆచార్లగారు తక్కినవి నిరర్ధబిందుకాలు పెట్టి చెప్పితే 

ఆయన ఆకేపిస్తే చెప్పినసమాధానం సుపిసిద్దం కనక తిక్క_న్నగారు ఆ 
లా పట్టని పద్దతిని కూడా యితర మహాకవులరచనలలో కుప్పు తెప్పలుగా 

వున్న యా విషయమై చర్చించడం అనవసరం. ఆభారతం విమర్శకుండే 

చూచి బేదం జే తప్ప యూతో6[గా నేను దాన్ని వెజకడానికి పాయత్నిం 

చేదిలేదు. పోపూరి వేంక కేశ్వర్లుగారిచేత విమర్శకుండుగారు వాయించిన 

వు త్తరాలకు నేను “లోక మో? పాడో” ఆనుకొని యాదాలాభంగా ఆశ్ర 

ద్దగా యిచ్చిన మొట్టమొదటి జవాబువల్ల విమర్శకుండుగారికి బాగాలో( 

కువ చిక్కి.ఏ (తు తామనుకొన్న అసకృదావృ త్తిగా విమర్శన గం 

ధంలో వాడుకున్న “ముతెదువు'” లాగ వూరుకునే వాండేఅని దిమాకు 

చుక్క లో (కువకట్టి ఆపు స్తకం పాంతరతోనుంచి బె టికితీసి తిట్లూ దా9విడ 

స్త్రీల కుచాలు వృగెరాదుష్ప్రసంగంతో కే “'ఐసరుబొజ్టా” అని ధైర్యంగా 

నిర్తత్యంగా భవిష్యదాలోచన లేక విమర్శన (గంధం (స్వంతదివ్యంతోనే 
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చాపం) ఆచ్చొ_త్తించుకొన్నారు. డానికీకూడా నేను అజ్ఞాన పియు క్త 

మైన పనిగదా! అని వోపికలేని రోజుల్లో యెందుకీయనతో వాదం సెట్టు 
కోవడమని యేదో పీస్కక్తిలేని ప్రిస్నక్తిగా ““నన్నయ్యభట్టును” గూర్చి 
వాయడం పెట్టు కుని విమర్శకుండిగారిశంకలలో వున్న అసారస్యాన్ని 

చిజ్యాతంం చూపి తిట్టనుచూపి అవి కూడా గణింపక నేల్లోడు బహూ 

మానంద్వారా గారవిద్దా మనుకుంయే ఆది అంశగికరించలే. ఉహూ యై 6గా 

నాకే సమ్మానం. అంతతోటీ వపరమించలే. నాశంకల కన్నిటికి జవా 

బెవ్వలే దంటూ వొకనెపం. పితీశంకా యేదో కొంత చరితను పురస్క 

రించుకొన్నదె. యిప్పటికి ముఫై యేళ్ళనాంటి చరిత కొన్నిటికి 
వాంయాలి. య్మాభెయేళ్ళనా6టి చరిత కొన్నిటికి వాగియాలి. యెంత 
కుంచించి వాిసినా తీంగదీ స్తే డొంక కదలినద్రవుతుందాయె. అక్కడికీ 

మచ్చుకు మీసాన్ని గూర్చి వాసి చూపి స్తినాయె. ఆయువుపట్టుశ ౦క 

నన్నయ్య భట్టును గూర్చి లోగడ వ్యాసంలోనేకాకమళ్ళా యీవ్యాసము లో 

కోతరాజుూగారి. 

“మ. ఒనర న్నన్నయ తిక్క_నాదికవు భీయుర్విం బురాణావళుల్ 

తెనుంగుంజేసియు”” 

అన్న్నపద్యం కూడా వుదాహరించి చూపడం అవుతూవుందా ? 

యీన్యాసంలో యింతతోనేనా కిక్కు.రుమన కుండా స్వయంకృతాపరాధా 

నికి (ఆంటే యీలాటిశంకలకు కాదు, పదియవ నా(టివగై రాతిట్ల కే) 

లజ్జిస్తూ యిట్టి అపమార్షంలోకి దింపిన విపరీత దై వానికి చింతిస్తూ నానే 

స్రోడు బహుమానాన్ని స్వీకరించి (వయస్సుచ్చే పెద్దలు కనుక నన్ను 

యీలాగే యెవరేనా తలతిక్క పిశ్నలు వేస్తూ వుంచే జవాబు యిస్తూ శేష 

జీవితాన్ని గడుపుకోవలసిందని ఆశీర్వచించి తలదాంచుకోవడ మెయు_క్తమో? 
“నాశంకల కింకా సమాధానం రానేలేదు ఆంటూ “కింద(బడ్డా 

మీ+దివాణ్టే” అంటూ పరాకమించడానికి తలెత్తబోవడమే యుక్తమో 2 
చోకంమాటకేంగాని ఆధూళిహపూడితో చాలామంది ఆంగ్లభాషా విశారదు 
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లున్న ట్లు న విన్నమాట నిజమే. అయితే వారే మందలిసారని నా ఆశ. 

యిందులో నాదేమేనా తప్పున్నట్టు వారికి తోస్తు నన్నుకూడా ఆధూళిపూడి 

ధూళి రేంగేటట్టు మందలించడానికి పూర్ణమైన అధికారం కలిగి వుందని వేజే 

వాంయనక్క_అలేదు. యీయన మా “'పాణిగృహీతొ గంధం కృతి 

యివ్వడాన్నిగూర్చి కొన్నిశంకలు చేసి వున్నారు. వాట్లను గూర్చి (వాయ 

వలసివ స్తే బోలెడు చరితం వుంది. ఆది నుమారు 85 సంవత్సరాలనాటి 

పిస్తుతం యెంతో పయత్ని _స్తేనేగాని మొట్టమొదట ఆవు త్తరాలు 

వగ రా పిచురించిన ఆవు సకం రాడా. అకజదుః సదే? యేలాగో 

సంపాదిస్తానే అనుకోండి. పిచురిసానే అనుకోండి. దానివల్ల యెపియోజ 

న్ని సాధించినజ్ఞయింది. ఏమర్శకుండుగారిని సమాధాన వజఅజచడంకం పే ల 

యిం కేం ప9యోజన మంటారా ? అమన తలలో సత్యం వప్పుకొనే 

"రేణువు లంటూ వుంసేనా ? ఆబాపతురేణువులు యేవొకటి చెండు వున్న 

ప్పటికీ గుంటూరిసీమ లోవున్న ఆయా వు త్తరాలను గూర్చియేమి యితర 

విషయాలనుగూర్చి యేమి శంకించవలసి వుండదు. లేదా శ్రీకొప్పరపు 

సోదరుల స్వహ_స్తలిఖితానకి మక్కి_కి మక్కి నకలును మేము పిచురిం 

చడం; వారుమూకు డాబుదర్పంగా రిజిస్టరు సలు యిన్వ డం; మళ్ళామేము 

జబాబు యిన్వడం; దానితో... “'నిమ్మకుసీరె_త్తినఘు” వారు కిక్కు_రుమన 

కుండా తూప్పింభావం వహించి గత్యంతరం లేక వూరుకుండడం; అంతా 

గుంటూరుసీమ ఉత్తరరంగంలో పంచురింపంబడి వుండంగా దాన్ని గూర్చి 

అసలు వారు యెన్నం(టికీ మాట్లాడడానికి అవకాశంలేక వారి పిమాదాన్ని 

వారున్యాయంగా వప్పుకోవడంచేత లోకులగౌరవానికి భాజనులుకా€గా యిప్పు 

డీవిమర్శకుండుగారు దానికోసం పెనుగులాడడమనేది.__*గుంజ లార్వాయి్” 

అనే సామెతను ఖ్లైపికి తెప్తూ వందో ? కేడో ? పరిశీలించండి నాయన 

లారా ! అప్పుడు... “పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గునమండుతూి” వుండే రోజులు 

గదా ? వారికీ మాకూ ? యేమాత9ం అవకాశం వున్నా సోదరులుగాని 

వారిపార్తీ వారుగాని ఆకాలంలో వుండేశాఖాభిమానంగాని వూరుకోనిచ్చే 
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దేనా ? ఆసలుపుత్తరమే వొకవై దిక స్కూలుమాస్టరుకి చేజిక్కింది. అసలు 
అతనివద్దపుంచుకొ న్నాడు. నకలు వాోసియిచా ఎండు, వని పడితే అసలుతో 

శూజరు గావడానికి సిద్ధంగా వున్నానని అసలు డాన్ని చూపించాడు, దాని 

మీంద దాన్ని మేము పిచురించంగతిగాము. ఆరికారంతా యిప్పటికింకా 
జాగ౦9) త పెట వుంచాను యమో ఇ యొస్పృటి కేం పని పడుతుందో ? 

అని.__*కోకాల; (కః కాల; అనర్వు కోధర్మః”' అంటారు కదా ? అభి 

యుక్షులు- చెప్పొళ్ళే గ దేమంే? వమతృకుండుగారు ము_ఫ్పెయేళ్ళకి ముళ్లా 

అదంతా పిదురింపచేస పనికికదా? అంకురార్పణచేశారు. (ఈశంకా సమా 

థఛానాలకవూ పాండిత్యానికీ సంబంధ బాంధవ్యా లేమేనా వున్నాయా ? బేవు. 

ఆయి తే దీనివల్ల జరిగే తోకోపకారం యేమి ? అంటే, సమాధానం సున్న 

దా?) అది నాకు ఆక్చర్యంగా కనపడి ఆసీమవారికి బరాతం చెప్పి 

అ సోదరులు కూడా వీరివా9ంతలకు మనసా సమ్మతించరు. 

సంతోషించరు. ఆమోదించరు. ఈమాట నేను “నన్నయ్యభట్టు” వ్యాసం 

లోవారిసే వున్నాను. దాన్ని వీరు బోలెడు అపిస్తుతాలు వాసి సెంచి 
యావధ్య వారసిన “సంశయచ్చదం” లోస్సృశించినట్టుగాని ఖండించినట్టు 

గానిలేదు. దాన్నిబట్టిచూస్తై వీరిపంవృత్తిని సోదరులు ఆమోదించేటట్టు 

లేదనియ్యేవేనానమ్మకం. మాతిరుపతిళానస్త్రికిన్ని వారికిన్నీ యెప్పుడున్నూ 
చుక్కె_దురే గాని నాకూ వారికీ కొంత సంభా షణవగై రాలు కలవు. (కాజా 

భుజంగ రావుగారికొమా ర్రలలో వొకకొమా_ర్త వివాహంతో కాదు యిద్దజు 

కొమా_ర్హల వివాహాలతో మేమూ మేమూ కలుసుకున్నాను. బ9పహా్యాశ్ర్ 

వేమూరి శ్రీరామశాస్రి శతావధానిగారు (శ్రీవడ్రాది సుబ్బారాయకవగారిని 
మమ్మల్నీ యింకా కొంత మందినిన్నీ పిల్చి విందు చేశారు. ఆవిందులో 

మా తి. శా. గారు శివరామ శాస్రిని ఆపం క్తికి తనతో పాటు రాకుండా 

చేశాడు. నేను యెంత చెప్పినా వినలేదుకూడానున్నూ. నేను సోవరుల 

పంక్తిని భో ంచేసినవాక్లో. ఆయిోమాభోజనం ఆయీ అవడంతలోనే శివరావు 

శాషప్రుై సహితంగా వచ్చి ఛి భో జనానికి ఆ(కలేస్తూందని విస్తళ్ళు తీయకుండానే 

తొందర పెళ్టనాండు. అంతకుపూర్ణం ఆకలే లేదు. యూవేశ తినేది 
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లేదని (శ్రీరామశాత్రి, గారితో చెప్పి తక్కినవారిని భోంచేయవచ్చు నన్నాడు. 

ఆయూవిషయం సోదరుల జా ప్తిలో వుందో? లేదో ? ఇప్పొచ్చేదేమి 

టంటే ? నాకూ సోదరులకూ పిధానవిషయంలో తప్ప యిటీవల వ్య క్రి 

గతంగా లేశమూకూడా ద్వేషాలు లేవు. వారిలో పెద్ద సుబ్బారాయకవి 

గారు స్వర్షతులై నపుడు వారిసోదరులలో యెన్నో వారో వొకరు (ఉత్తరం 
తీసి చూస్తేనేకాని సరిగా చెప్పలేను) ఆవిచారకరమైన దారుణవార్తను 
నాకు తెల్పినారు- నేను నావిచారాన్ని లేఖద్వారాగానే వారికి సాకళు్రంతర్పణ 

పూర్వకంగా తెలిపి వున్నాను. 

“ముఖం వుంది. ఆదం వుంద్ యీసందర్భం సోదరకవులను 

పచ్చ చేస్తే జ్ఞాపకం వుంటే వారు చెప్పకపోరు. యిట్జై సందర్భంళో 

“రోళ్ళా రోకళ్ళా పాడిన” గుంటూరిసీమలో వున్న చారితిక విషయాలు 
రుం మిధ్య పలాయనం మిథ్య” గా మావిమర్శకుండుగారు అపవదించి 

యేదో పుస్తకమంటూ వాసి రు 1-0-0 వెలకూడా “పెడతారే ? పోనీ 

యేదో మన పేరుమీ(దుగా ఆబా9హ్మాడికి కొంచెం లాభం కలిగితే కలుగు 
తుంది పేరున్నూకలుగుతుంది దానికి నేల్గోడు బహూమానంతోడవుతుం 

దనుకుంచే వొప్పుకోలెదుచూడండి. ఆశ్చర్యమాశ్చార్యం భవతు యేదో 
““ఘటం బింద్యాత్” అన్నారుకదా ? పెద్దలు; దానికే సంతోషించింది 
కదా? స్వగాంమం. నచ్చేబవిరుదుజేవో వచ్చాయికదా ? యింకా ప్రయ 

తం యెందుకంటాను ? యింకా వ్యాసాః లెందుకంటాను ? యింకా వెం. 

శా. తెల్వితక్కు_వవా(డు నేను తెలివై నవాళ్లి అని వా9సి సంపాదించతగ్గ 

దెమేనా వుందా ? వెం. శా. కూడా సేల్లోడుపట్టుకొని సమ్మానించడానికి 

సిద్దంగానె వున్నాడు కదా ? దయచేసి సిషక రించి. “ఇదుగో ? నావివు 

రృనకి జవాబు చెప్పలేక భయపడి యెవరో జమీనుదారులు బహుమతీగా 

యిచ్చిన జదీ సేలుజోడు (గడి విప్పనిది నాకిచ్చి కమాపణచెప్పాండు.” 

అని యిప్పుడు సమ్మానించే బంధుసముదు౨లతో పంసంగించుకోవచ్చును 

గదా ? యింకా వ్యాసాలెందుకు 7 సంశయచ్చేదా అందుకూ అంటాను. 
జ్య! 

సరే? సార్షవిందు నిరర్లబిందు పాంసప)నస క్తిలోన్నుంచి చాలా దూరం 
6 డు వాని 
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పోయింది వుపన్యాసం. యీలాగే పెరుగుతుంది వాత వాగిసినకొద్దీ అని 

లోకానికి తెల్పడానికేనా యిది వనికి వస్తుంది కదా! యింక విమర్శకు 6డు 

గారు శృంగిగాాహికయా వుదాహరించిన “మీదుమాదులుి” అనే చోట 

వున్న దుగాగమపిస_క్తితపా? వొప్పా? అన్నదాన్ని గూర్చి కొంచెం 

వాసి విరమిసాను. యిది వీరినేకాదు చాలామందిని పొరసెడుతూ వుంది. 

దిన్ని గుటీంచి మాజయంతిలో చూడండీ యేమని (వాయ(బడి వృుందోను. 
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“నీదు అనుచోటంబతె “మీదు అనుచోట దుగాగమము రాచని 

గురువులవాదము.  బీనింగూర్చి 'గుప్తార్ల ప్రకాశిక” చక్కంగా మంద 

లించినది. కనుక నిపుడేని వారు డానిం జూడందగు.” 

ఆయా జయంతిని విమర్శకుండుగారికి దాఖలు చేసే వున్నాను. 

శ్రీవారు దాన్ని చూడలేదనుకోనా ? (లోకంలో మాపు స్తకాలు పిత్యక్షర 
శోధగా చదివినవారంటూ కొందలు వుండేయెడల వారి కెవరేనా “పొజు” 
యిచ్చేయెడల అది ఏరికి యిచ్చాకగాని మజివొకరికివ్వకూ డదని నాసలహా; 

గుప్తార్ల ప్రకాశిక చూడలెదనుకోనా ? చూచినా కనబడలేదేమో ? అను 

కోనా? యిదేవీ కాదు. చూడడం జరిగింది. కనపడా కనపడింది గాని 

ఆగ9౦థం వా9౨సిన బ9హ్మా(శ్రీ కల్లూరివారి పాండిత్యం నచ్చులేదనుకో నా-? 

భవిష్యత్తులో యింకా కలమాడి స్తే అప్పుడుగాని యీావిమర్శకుండుగారు 

దీన్ని గూర్చి యేతోవ తొక్కు_తారో ? బోధపడదు. పడడానికేముంది ? 

ఈవ్పేన్సు మాతం వూరుకున్నానా ౩ అన్నట్టు శాంతిపర్ణములో పయో 

గం వుందని చూపి స్తై వళ్ళా ప్రశ్నించిన ప్రై ప౦ంశ్నించా రనుకోవాలి. 

యీసారి ఆ'“ోమీదుమాచు” లను గూర్చి యేపుటలో యెన్నో పం క్రి 

దగ్గఅనుంచి యెన్నోపం క్రిదా6కా (వాయ(బడివుందో 2 కూడా (వాయవలసి 

వుంటుందేమో ? అవసరమైతే ఆసనికూడా చేస్తాను. పడరాని పాట్లస్నీ 
పడాలిగదా ? నేను యిందుకే పుట్టినట్లున్నూ ఆయన అందుకే పుట్టి 

నట్టున్నూ అప్పుడు లోకం గు_ర్తించు(గాక! అప్పటిదాకా అక్కజే లేచు. 
ఈపాటికే గుర్తించి వుంటుంది. (“భజ గోవిందం” రోజులుకడా ? యివి 
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యెందు కొచ్చిన పిచ్చి లేక వెణ్టిశంక లివి యెవరిదగ్గజకేనా వెళ్ళి చదువు 
శారా) “మీదుమామిి” వయోగాల సమద్దనమే కాదు. “మీదుమాదు” 

పాండిత్యాగులు సమస్తమూ తేలిపోతాయి. దీనితో గుప్తార్షపరికాశిక 266, 

267, 266 పేజీలు చూడండి. 268 లో సుమారు 12 పంక్షులు దాటిన 

(ఓహో : డాంటి ప్రియోగంపడిందే మళ్ళాతప్పు పడతారనుకుంటాను.) 

తిరవాత శిద్దగా చదివితిరా మీదుమాదు ప్రయోగాలలో వుండే సాధుత్వం 
"తెలుస్తుంది. యెవరో లాకలూకాయలు పియోగించిన [పప్రయోగాలుగావు. 

కానేకావు. గంంధక_ర్త చూపిస్తా: అప్పకవీయంలోవి. తెలిసిందా? జాగత్త. 

సూతా9ర్ధం కూడా యేకవచనానికే దుగాగమం వస్తుందనిస్నీ బహువచ్ర 

నానికి రాదనిన్నీ చేసుకోరాదని చేసుకోవడానికీ అవకాశం లేదనికూడా 

సహేతుకంగా ఆయన గట్టిగా మందలించారు. మీకు సూతాగిర్దాలూ గీత్రా 

మాలు (తెలియవు కనుక) వుపయోగించవు కడా? పియోగాలు చూచు 

కోండి. సంతుష్టిపడండి. మెసలడానికి అవకాశం వుంచేమీరు వూరుకొనే 

వారు కారు కనక మెసలనే మెసులుతారు గదా? లేని వద్దతినో ? యేమీ 

లెదు. మళ్ళా తిట్ల కేరేంగండి. మూలా అభ్యనుజ్ఞ యిచ్చినప్పటికి యిటు 

పెనిమీరు "రేంగుతారని తోంచదు తిట్రకు. యేమంటారా ? యింక ఆబాపతు 

సరుకు మీవద్రస్టాకులో లేనట్టు పూర్తిగా ఘాటుచచ్చినమాదిరిగా లంఖణాల 

బోటు వాలకంగా నడచిన యిప్పటిమి___ ““సంశయవిచ్చేద””* వ్యాసం వల్ల 

గోచరిస్తూ వుంది. యీవి వేకం మొదేకల్లితే మీవయో వృద్దత్వానికి 

యింత హోనికలిగేదికాదు. అయితే యెవడిశక్యం. దైవం అనుల్లంఘ 

నీయంకదా ? సరే యీవ్యాసంలో మీరు జవాబురాలేదనుకొన్న నగ 

అపు రగ పా9సల శంకకున్నూ “ముదుమాదు” దుగాగమ శంకరున్నూ 

జవాబు వచ్చినకై నా 7౭ యింక “దుష్పాసాలు”? అన్న దానికి బాకీవుంది. 

“నీళ్ళల్లో గేదె (బజ్ట్రైను బెట్టి బేరంబెడితే యేలాగ 2” ఆదుష్పా9సాలు 
వున్నచో శ్తువో ? చూపి ప౦9శ్చ్నించండి, సమాధానం చెప్పంగలిగితే చెప్పు 

తాను. లేడా? తప్పే అని వొప్పుకుంటాను. లేదా ? (ప్రమాదం అంటాను. 

అయితే విమర్శన గ 9౦ధంతో చూపెవున్నాను. చూచుకో అంటారేమో ? 
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అర, ఆపు_స్తకం పిస్తుతం నావద్దలేదు, మా తిరుపతిళాత్రికొడుకు వద్ద విశాఖ 

పట్టణంలో వుంది. వాడి అడెంసు నాకు బాగా తెలియదు. అందుచేత 

ఆప్తుస్తకాన్ని వకటి పంపండని మిమ్ములనే పార్లించ వలని వచ్చింది. 

అనుగ్రహించండి. నన్నయ్య వ్యాసంతో తమకు విరమిస్తారనుకొని వాడు 
చూస్తానంకే వాడికి యిచ్చివున్నాను తెలిసిందా ? అయితే. “తానొకటి 

తలి_స్త దైవము వొకటి తల్నా(డు” ఆవ్యాసమూ మిమ్మల్ని మందలించ 
లేకపోయింది. సెల్లోడుబ హుమానమూ మీవిజృంభణాన్ని మందవించలేక 

రియింది. కొంచెంగా భూటుమాత9ం తద్గించాయి అవి. యెందుచేత ? 

నేను కవితాధార సాపుగావుందని నేల్లోడు బహుమానం యివ్యదల చినా 

మరు అందు కనుకోలేదు. తిట్లు పాండిత్యానికిరా * బాబూ $ యో నేల్లోడు 

వనుకొని పృుంటారు. సామాన్యులా లి ఆవలి స్తే పేగులు అక్కాడతార్లుగా? 

ఐదిన్ని కాక దానికి వుపమానంగా చూపినకథవల్ల అస్వారస్యం యేలాటి 
వసిపిల్లా (డికేనా గోచరిస్తుందాయె బాగా గంహించారు. సంతోషమే సరే? 
మూలాటి వంశ్నలు వేయండి తప్పేమి. తోంచినంతలో జవాబువా౨సాను. 

ష్టావారి అభినందనంవల్ల మీరు మళ్ళా వాి(తకి దిగారుగాని లేకపోతే 

: గేవారుకారు. వారు పూర్తిగ పొరబడ్డారు. మీతిట్లువ గై రాలకు మీకెంత 

వాబు కాధారం వుందో ౫? వారి అభినందనానికి అంతే. యూ సంగతి 

ఎకుత్వరలోనె గోచరిస్తుంది. నేడో రేపో శిష్టావారు నా “నన్నయభట్టు” 

పానాన్ని చదివితీరతారు. ఆధారం దొరికితే నన్ను మందలి స్తూ జవాబు 

ఎన్తారు. దొరక్కపోతే పొమాదపడ్డ్టేనా జవాబు యిస్తారు. (ప్రమాదో 
వముతామపి*ి* అపి రేవ కారార్థక 8 అంత అసిధారావితంగా నడిచే జీవితం 

ఎక్కడో కాని వుండదు.) నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు గంభీరంగా వూరుకో 
నా వూరుకుంటారు. ““అపితిషిద్ద మనుమతం భవతి.” కనుక అట్టి 
ప్టింభావంకూడా వుపయోగ మే అవుతుంది. నేను వికటవిమర్శనంచేసాను. 
*న్తారా ? అంటూ వకవాక్యం నన్నయ్య వ్యాసంలో వా? నేదాన్ని ఆకే 
చడం మొదలెట్టి వున్నారు విమర్శకులు. కర్దుడు పలికిన పల్కు_లు 

నపద్యం చూపి వున్నారు. ననయంభటు బానికివలాడుం. ఉదా కా అడ = 
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““భఛారతభారతీసముదంము** అన్నదాన్నిగూర్చిన నావివరణం బాగులే 

దంటూ వా?6తకు దిగారు. యెందుకు తండి? ? యా అపుిస్తుతాలు. (ప్రస్తు 

తం మీతిట్లను సమర్షించుకొని బయటంబడె ప్రయత్నం చేయండి. తరువాత 

న్నన్నయ్యభట్టునీ తిక్కన్న సోమయాజిసీ యెజ్ఞాపగడనీ వుద్దరిస్తురు 

గానము “స్యయం తరితు మక్షవముః కధ మసొా పరాం సారయెత్” భారతా 

నిది యేవూరు ; మ్దేవూరు ? భాగవత పీరికలోవున్న_..._ ““ఒనర 

నన్నయ తిక్కనాదికవులు” ఆఅన్నపద్యార్హం అవగతం కాకో । తేదా? 

చూడకో? యెంతోగతంలో వాాయడ మేకాక మళ్ళా యీవ్యాసములోకూడా 
బోలెండువాగింత వాిిసినమీరు భారతంలో వుందేసంశయాలు తీరుసా రేమి? 

పంగా ఆందులో వుండే పద్యార్హా లు నేను అన్యధా చెప్పినట్లు మీకు 

యెవరో చెప్పినట్లు గా అభూతకల్చ్పన వొకటా ? కాదు నిజమే అనుకుం 

దాం. ““నహిసర్వ స్పర్వం విజానాతి” కదా ? యేదోపద్యం నాకం మీరే 

బాగా అన్వయిస్తారనుకోండి. తగినవయస్సుకాక పో(బట్లిగాని యుక్త 

మైన వయన్సే ఆయితేనావద్ద తమరు యెంతకాలం శుకళూ9ంష చేయందగ్గ 

పాటి సాహితి కల్లి వుంటారో ? (యితరులను వద్దు మీ అంతరాత్మను 
పక్నించి చూడండి. అది యేదో యంత్రం వుత్తర దిక్కు నే సూచించి 

నట్టు యథార్థాన్నే బోధిస్తూ వుంటుందని యింతగా మనవి చేయడం. స్టూల 

దృష్టిని 76 యుండ్ర వయస్సుగదా ? వొకరివద్ద శుశూ)ష చేయడానికి తగి 

నది కాడిని వా%ళాను గాని బాగా ఆలోచిస్తే “ముదిమి రెండవ బాల్యంబుి 

అన్నారు కనుక తగినదే అవుతుందేమో ? శాంతం పాపం? యెంతో 

గర్వరహితంగాన వ్యాసాన్ని నడిపిద్దామని సంకల్పించానుగాని బూతు 

కూతలు పడలేదుగాని గర్యో కులు (యథార్జాలె అనుకోండి) పడకుండా 

వండాలం యే మ్వ్యాస ధోరణి అంగికరించిందికాదు. దీనికి మాముతాతగారు 

చెప్పిన సమాధానమే గతి. అది జయంతిలో 

మ. గరువంపున్నుడు లిందు నచ్చటచటం గన్పట్లు నప్పట్టు నం 

బరిహార మొొకకొంత గనఆచెడిన్ మాపిన్న ముతాత యి 
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ద్దురితమ్మున్ గుజీతించి చింతిలుచు నుందున్ ముప్పదిన్ రెండుదు 

క్షురితమ్ముల్ గురుండాడ నెంచి కవితన్ దూజంగ నోరెెత్తితిన్. 

అన్న పద్యంకింద టొిన్పణిలోవుంది చిత్తగించండి. పృస్తుతం 32.91 

శామార్చుకోండి. యెవరో ““పండితాయపే””లు యేవో తొందర మాటలు 

వాసినంతలో వాట్లకు జవాబు వొయడానికి సిద్దపడడం వుదాచత్వానికి 
అక్షణం కాదనిన్నీ యెజు6ంగుదును,ు యేం లాభం. యీపిచ్చి సోమయా 

జూలకి అట్టి వుదారత్వం యీ వార్టక్యంలో సర్వసంసిద్దమెైన స్థితిలోకూడా 
అమల్లో పెట్టడానికి భగవడాజ్ఞ తేకే పోయింది. పిచ్చిసోమయాజులను 

గూర్చి లోంగడయేదోవ్యాసంలో వి స్తరించివానే వున్నాను. అక్కడ చూచు 
కోండి. వాడికి తన్నుయెవరేనా స్పృశి వై సరి వెంబడించి వారిని యెంత 

చూరమేనా తరుముకువెళ్ళి స్పృశించడమే వంతం. నాగతి కూడా ఆలాగే 

వచ్చిందని చింతిసాను. సరే? యెంతవా?సినా మీ తొందరపాటు మాటలు 

వు_త్తరించతగ్గవి మిగిలిన క్షే కనవడతాయి. “యెలుంగుబంటి తంటసాి 

మన్నట్టు యిది యప్పటణికి తేలేటట్టు లేదు. ఆత్యవసరాలు పుత్తరింప( 

బడ్డాయి కదా 2 తృ ప్రిపడండి ముఖ్యాంశాలు వారిసి విరమించ డానికి సంక 

బ్పంచుకొని మళ్ళా లేఖినిచేతంబ స్టేటప్పటికి అంతలో మీవ్యాస శేషం 

వచ్చింది దానితో యిదికూడాఅం పే సింహావలతోకనంకూడా పెరిగింది. పెరి6 

గినానాకు సంతుష్టి యింకాకల గలేదు. అయినప్పటికి పతి9కవారికి భయపడి 

ముగిస్తూన్నాను. యావాంత మళ్ళా యెక్క... డికక్క. డే దోపుళ్ళతో నిండి 

నదవడంచేత చాలా హాంసపాడదులతో నిండి వుంది, జా గంత్తగా 

ముది9ంచి మళ్ళా మీళంకలు రాకుండా చేస్తే సంతోషిస్తానని సతిక 
వారికి విజ్ఞప్తి. ఆయీవార్డక్యంలో_ 

= 

చు. శివనామమ్ము? దలంచి కొంచు నెటులో జీవున్ గ్యతార్గుం పొన 

రృువిధిన్ బర్రాము లల్హికొం చుపనిష చ్చుద్దా _న్తకాహమణీ 

భవనపా9ంగణసీమ దాస్య మొనరింపం బోవు నన్నెందుకో ? 

కవనమ్మున్ డెగ వెక్కిరించి గురుం ఉీగర్వో క్షు లాడించుటల్. 
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అన్న పద్యార్దపికారం వర్తిద్దా మనుకుం జే పంచగురువులలో వొక 

రుగా లోంగడ మనవి చేసుకున్న తమరు దానికి విఘ్నం కల్పించారు. 

గతానికి విచారించి పియోజనంలేదు. “ భాషామంజరీ సమాపా” పాండి 

త్యంతో యింకా పెనుగులాడక (యిది మీకోసమే చెప్పేమాట త్వరలో 
నన్ను తమ గా౨మానికి వెంటబెట్టుకొని “వెళ్ళి మీరు వా?సిన వాిి(ంతలో 

(గోడమీద పిల్లివాటంగా వున్నదానిలో) యేసమ్మానం మీమనస్సా 
వివక్షితమో ? దాన్నేచేయండి. పిమ్మట నేను నాతోకూడా నా స్వంత 

ఖర్చుల మీద మిమ్మల్ని తీసుకువచ్చి నాఆహ్వానంతో (యెవిధమైన 

యితరార్లములేదు. గనుక వున్న నిష్కపటమైన సేల్లోడు బహుమానం 
చసితరిస్తాను. ఆమర్నాటినుంచి. మళ్ళా నా “శివాయనమ ఓం” లోకి దిగు 
తాను. “ఆలస్యాదమృతం విషము” కనుక జనవరినెల లేక ఫిబిరి 15 

తేదీకిలోంగా యీ పియత్నం చేయండి. యింతే; పెద్దలగు మీకు నా 

నమస్కారాలు “ శివాయనమ ఓం, శివాయనమ ఓం: శివాయనమ ఓం 

శివాయనమ ఓంగే స్వస్తిం 

ఆ ను బల భధ మన 

నేను లోగడ సంవత్సరం నాడు వాగిసిన “నన్నయ్య భట్టు” 

వ్యాసంలో పిసకానుపస_క్షంగా 'భారతం నన్నయ్య గారి చేతిమీదుగా 

కాకపోవడానికి సూచ్యార్ధ సూచన నన్నయ్య గారివాణ్._ 

““చ. అమలిన తారకాసముదయంబుల నెన్నను సర్వవేదళా 
స్రముల యశేషపారము మువంబున. బొందను బుద్ది బాహువి 

కరిమమున దుర్గమార్థజల గౌరవభారత భారత్సము 

డము దరియంగ నీందను విధాతృనకై నను నేరం బోలునే?” 

ఆనే పద్యంలోనే సూచించిందని క్షు పంగా సూచించి నాను. దాన్ని 
మావిమర్శకు(డుగారు అపవదిస్తూ కొన్ని మాటలు వాియుట యేకాక 

యెవరో చాదరిగారివద్దనూ యింకా యెవరో బారిహ్మాణపిల్త వానివద్దనూ 

యేవో యుక్తులు చెప్పి ముఖపిధానం చేయడానికి ఆరంభి స్టే వారిద్ర 

అున్నూ నాపేర తటుచుగా ఉత్తరాలు వ్రస్తూన్నారు. వారివాిత కొంత 
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= శల్యసారథ్య” వీయు క్తంగానే కనవడుతుంది గాని అయినప్పటికీ 
ఆనంశయాన్ని మనస్సులో పెట్టుకోక నేను... 

“అయ్యా: వాస్తే చాలా వొయాలి. కాంబట్టి నొకసారి మా 
వూరు వస్తే నాకు తెలిసినంతలో మీనంశయం తీరుస్తాను.” 

అని వాసి వున్నాను. కాని వారిలో వొకరు (చౌదరిగారు) నావ 

అన వృద్దులంట : అందుచేత రాలేక మళ్ళా మళ్ళా వుత్తరాలు వాసి నాకు 

పనికలిగిస్తూన్నారు. అందుచేత యీరెండుమాటలున్నూ వా స్టే యిడి 

వారికే కాక తద్ద్వ్వారాగా ోదేహాళీద _త్తదిపన్యాయం”గా యితర పాఠకలో 
కానిక్కూ_డా అందించినట్లగు నని పైని వుదాహరించిన పద్యంలో వున్న 

సూచ్యార్ణాన్ని వివరిస్తూన్నాను. ఆపద్యంలో నాలుగోచరణంలో ___ “దరి 
యంగ నీందను ఏిధాతృనకె నను నేర౭బోలునే ౪” అనే వాక్యంలో 

పూర్తిగా యా(దుట దు_స్తరమనే ఆర్థం కలదా? లేదా? దానివల్ల నన్నయ్య 

గారు సంశ యాత్య్ములె నారా? అంహే లేదని యవరంటారు ? “సంశ 

యాత్మా వినశ్యతి ఆనే అభియుకో క్తినిబట్టి తుదకు సంశయం సంశ 
యము అయింది. అనుకోవడానికి అవకాశం పూర్తిగా వుండగా యింకా 

వివాద మెందుకో ? భవతు. యింకాఆపద్యంలో ఆయా అర్హ్జాన్ని బలవ 

శకిచే అక్షరాలు బోలెడు వున్నాయి చూడండి... 1. ఎన్నను (ఎన్నంగల 

చాలి కాను 2. పొందను (పొందంగలవాళ్ట్రైకాన్సు లి. ఈ6౬దను (ఈ 6ద' 

గలవాజ్ఞకాను) అనే అర్ధం రాకుండా చేయడానికి యెవరికేనా శక్యమవు 

తుందా ? నన్నయ్యగారేమో 7? ఆయీ మూడు కిియలున్నూ ఆసంపూన్హ 

కింయలుగా (ఎన్నుటకున్నూ, వొందుటకున్నూ , ఈందుటకున్నూూ (ప్రయో 

గించినారు. రెండో అర్హంలో అన€౬గా ? గంంథధసమా ప్తికాదనే సూచ్యార్ల 

సూచనలో సంపూర్ణకి9యలు (వ్యతిరెకార్దకో_క్తమ  పురుషకిియలు గా 
పరిణమించాయి. ఆలా సరిణమించకుండా చేయడానికి... ''విధాతృనకె 

నను నేరంటోలునే *'” అంటాను నేను కాంబట్టి యివివజణబో సరం 

పరగా కవులుచపే*?._.. “హూరములంబర పూరితంబులె ”” అన్న డానికన్న 

యిది మిన్నగా వుందో లేదో ? సహృదయులు సరికీలించి సరిగ వాంచ 
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వఅనసి వుంటుందని నేననుకున్నాను. రయేదోవిథంగా వాది పితివాదిభావాన్ని 

కల్పించుకొని వివదించేవారిని తృ ప్తిపజిచడం నాకే కాదు. యెవరికీ శక్యం 
కాదు. నాకు పూర్తిగా యమెపద్యంతో ఆయీసూ చ్యార్ధం వుందనే నమ్మిక 

కల్గి వాిశానేకాని లోకాన్ని మోసగించే తాత్సర్యంతో వాళియలేదు. జీవిత 

చరిత్రలో దిన్నిగూర్చి వక పద్యం వాఢోశాను. దాన్నివుడాహరిస్తాను. 

య్. "ఎన్నను, పొంద, నీందుి ననునీతిరితయమ్మ్యును బెద్దయెల్లు తో 

నన్నయ పూంర్తి చేయునని నమ్మిక లేమివచించు నిట్లాగిం 
గన్నుల గట్టినట్టులు గ గన్నడు చున్నను నంటి కొర త్తతి 

క్క_న్న, తోలింగ లోనటులు కాదని వారియువృధావివాదియె. 

చాలును. ఈయన తాను తిట్టినతిట్టు తనవి కావనిస్నీ యెవరో తిడితే 

ఆతిట్టను ఆనుకరించాననిస్నీ, తాను “కృతియిచ్చినట్లుగా ఆభిపా9యపడడం 
౧౧ ఆ య 

సరిగాదనిన్నీ ఆచాదరిగారు వగయిరాలతో వివదించుచున్నట్లు తెలుస్తుంది. 
ఆమాటలను తిలింగ ఆమోదించి పిచురించే యెడల దాన్నిగూర్చి 

వాిస్తాను. (ప్రచురించడంలో ఆమాటలు ససారాలోకావో అనేవిషయ 
ఏిమర్శ ఆపథత్రిక దె అనిమాత౦ం (వాసి యిప్పటికి దీన్ని ఆపుతాను. 

ఛారతణభారతి 

“భారత భారతి” అనే యీ [ప్రయోగం ఆదిపర్వంలో వుంది. డీని 
కర్ణం సరియైనది _ భారత = భారతం (గంథం) యొక్క భారతి = 

వాలి. అనగా? భారత వాజ్యయమన్నమాట. దీన్ని సముద్రంగా 

రూపించి రగా ల దీన్ని దరిము క్షైటట్టు యా౭దడానికి బ9హ హ్యాశేనా 

శక్యం కాదన్నారు. “భారత భారతీ సమువంము దరియంగ సీదను విధా 

తృనకై నను నేరబోలునే” చూ. ఆ యీ సందర్భం నేను అయిదాజేళ్ళకు 

పూర్వం యేదో సూతపాియంగా త్రిలింగ పతికలో (వ్రాసి వున్నాను. 
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భారత రచన అరణ్య పర్యంతో కొంతతో కే సమాప్తం కావడానికి ఆపర్వం 

లోనే శరదృతు వర్ణనలో వున్న “ఉ. శారదరాత్రు లుజ్ఞ్వల....రుచిపూరము 

లంబర పూరితమ్ములై ” అనే పద్యంలో తుట్టతుది భాగములోవున్న ఆత 

రాలు ““పరపూరిత మ్ములు” అనేవి కారణంగా కవిపరంపర చెప్పుకుంటారు. 

ఆ యో సందర్భానికి అరణ్యపర్వందాకా వెళ్ళనక్క_అిలేదు. ఆదిపర్వం 

కే న్ నా! 
“చ, అమలిన తారకాసముదయంబుల నెన్నను సర్వవేద శ్రా 

స్రుముల య శేషపారము ముదంబున ముట్టను బుద్ది బాహు వి 

క్రమమున దుర్గమార్గజల గౌరవ భారతభారతీసము 

దము దరియంగ నీదను విధాతృన కె నను నేరబోలునే”. 

ఆనే పద్యంలోవున్న “*భారత భారతీ సము।దము దరియంగనీదను” 

అనే వాక్యంలో వున్న ఈదను అనే తుమున్నంతం (కవి యభిపాయంలో 

యిదితుమున్నంత ము కవికి అభి'పిఏతం కాకున్నను వ్యతిరేకార్ల కో త్తమ 

పుర్నుషెక వచనంగా కూడా ఆర్థం యివ్వడం దుర్వారం గనక యీ అనర్జా 

నికి అదే సూచకం కావచ్చుననో, ఆదిస్నీ సూచకము కావచ్చుననో, 

(అధికన్యాధికం బలం) పిస కాను (ప్రస క్షంగా (పాశాను. ఈదను అన్నది 

తుమున్నంతంగానే సమన్వంఐంచుకున్నప్పుడు సముదంతుల్యమగు భారతం 

హక్కుగా సమన్వయించుకొని పూర్తి చేయడమంనే ? చాలా కష్టసాధ్యం 

అన్న్నంతవరకే అర్థం వస్తుంది. కాని (అలంకారికమర్వాద అంతే అపా 

ర్రానికి కోవతీయదు. ఆ [కయ (ఈదనును వ్యతిరకార్థకంగా అన్వయిం 

చడమే కాకుండా దానికి వొకదానికి మతొకటి బలం. దరియం_గన్ 

అనేది కూడా కల్పితే వచ్చే అర్థ మో న. (అగ్నివాయు సంయోగ మై 

నేను భారత వాజ్మయ సముదంమును యుకౌంచెమో (యాదితేే యాద 

గలుగుతానేమో కాని తుదముట్టా (దరియంగన్-చూ యేలాగా యీద 

గ లవాళ్లి కాను. అని స్పష్ట్రంగా భావ్యనర్జాన్ని (అభిధచేక నే లక్షణ వగ 

యిరా లక్క_అలేదు) భగవంతుడు ఆయనచేకనే పలికించినట్టయిందో ? 

లేదో ? సహృదయులు పరిశీలింతురు గాక. యీ అపార్థం కవికి సమ్మత 
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మని యెంత పిచ్చివాడూ అనడు. సమ్మతమే అయితే అది అపార్ష మెందు 
కవుతుంది ౭ యదార్లమే. ఇది కేవలం 'దైవపేరితం. ఇక్కడ చెడ్డకు 

సూచక మీవిఢంగా అయింది. గాని 'వేజొక్కాచోట మంచికిస్నీ యిట 

సూచకాలు (నేత్ర స్పందనాలు కలుగుతవి. “అధవా భవితవ్యానాం ద్వా 

రాణి భవంతి సర్వత” అనలేదా ? కాళిదాసు యీాలాటి సందర్భాలలో ___ 

“తత౦భవితవ్యతా బలవతొ ఆంటారే కాని, (గంథక_ర్తలు అన్యధాగా 

వ్యాక రింపరు. పిధానమై న. యీదను అనెది యాతోవలోకి యొస్పు 

డయితే సమన్వితమయిందో ! అప్పుడు “ముట్టను ఎన్న్ననుూ అనవిన్నీ 

ఈ (తోవనే సమన్వితములై ఆ ఆపార్డాన్నే బలపరుస్తాయని వాాయ 

నక్క అలేదు. యిక్కాడల్లా ముఖ్యంగా జాపక ముంచుకోత గ్గడి యూ ఆహా 

రం దె వపే9రితమే కాని కవికి అభిపేంతం కాదు. అనేదియ్యేవే. “అభి 

"పేేతమే” ఆని యెవరేనా అపాదిస్తేనో అది ఇహికానికే కాక పార 

మార్షికానిక్కూడా చాలా హానికరమని 'వేజే [వాయనక్కఅలేదు. యీ సం 
గతి యొజినగో, యెజఅకో్క. వాకానొకరు (యః కశ్చిత్) వృధాగా ద్వేష 

బుద్ధితో నేనేదో. “చ. అమలిన తారకా సముదయమ్ముల నెన్నను” అనే 
పద్యంలో అసలు అనాదిసిద్ద్హమైన పాఠంగా వుండే “భారత వాహినీ సము 

వా అనే పాఠాన్ని తొలగించి ఆన్థానమందు కొత్తగా “భారత 

భారతీ సముదొము” అనే పాఠాన్ని ఆదేశించినట్టు అపలపించడము కాక, 

కొన్ని దూషణోక్తులు కూడా వ్యయపెట్టిన (వాత వాకటి..._ఆంధ్రవాణిలో 

కనపడింది. నేను గోణం కట్టింది మొదలు కొన్ని భారత పితులు చూచి 

వున్నాను. గాని, నాకు పితిపక్షి అపలపించే వాహినీ పాఠం వుపలబ్బం 

కాలేదు. సర్వతాం “జారత భారతి అనే పాఠమే వుపలబ్దమయింది. 

ఆదిన్నీ కాక భారత వాహినీ పాఠానికి వ్యాఖ్య వాిస్తూ, (వతిపక్షి బహు 

టీహి సమాస సూచకంగా, భరత వీరచరితలనెడువాహినులు కల.__అనే 
విగంహానికి సోరకమైన అక్షరాలు (భరతపిర చరితలనెడు నదీ (ప్రవాహ 

ములు కొల, చూ లిఖించివున్నా (డు. ఆపతంతో బహుదీహి సమానానికి 

రాదగిన చిహ్నం హాస్య మో ? లేక కప్ప్పో 2 రావలసివస్తుంది. ఆపక్షంతో 
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పరినిష్టిత రూపం _ భారత వాహినీకః టబేదా ? భారత వాహినిః” అనీ 

కావలసివస్తుంది. యిందులో దేనికంగికరించినప్పంటికీ ఛందో భంగం 

దుర్వారం. వాహా[ననాఠథానికి చెప్పే ఆర్హంకూ డా, అంత వీలుగా లేదు. 

అట్టి అర్దం కవి వివక్షించవలసిన ఆవశ్యకత కూడా కనడదు.____ 

భారత వాజ్యయమును సముద్రంగా రూపి స్తే చాలు. చాలినాసరే 
తృ_ప్పిపడక వాహిసిపాఠాన్ని కల్పిస్తామంకే వున్న విపితివత్తి సూచిం 

చాను. యి(క నిప్పుడు వాహిని శబ్దానికి |హాస్వం వచ్చే సందర్భం 

కొంచెం (విపులంగా కాదు) వివరిసాను. అందుకు “అబ౨ఏత్పురాణ”” 

వ్యాఖ్యాత మాటలు ముందు వుటంకించాలి. అవి అపహాన్యాస్సదంగా వున్నా 

చూపించాలి, 

“భరత వీరచరితలనెడి (యిది భారత శద్రానిక్రి నదీ (ప్రవాహములు 

గల భారతనెకు” మూలంతో భారత శబ్దం వాెకకు వుంది. ఆద్దంలో 

రెండు వుంపేకాని కాపురం తుదనెగ్గదు భవతు. (ఉచ్చరిత శబ్లోర్ల (ప్రత్యా 

యకో నానుచ్చరితః) జోను ఆవృత్తి చేస్తేనో ౭ ఆ నంహపాడాయం శాస్ర 

సంబంధమైన సూతాలకుగాని సాహిత్య సంబంధమైన న్లోకాలకూ తెలుగు 

పద్యాలకూ  చెందిందికాదు. వా? స్తే చాతా వాయాలి: సంపిదాయం 

కాకపోయినా అంగీకరిద్దాం. భారతశళజ్రానికి కవి వివక్షించుకున్న భారత 

(గంధమని చెప్పుకోక అవివక్షితమైన యీ అర్దం యెందు కుచెప్పాలి? భరత 

ఏరచరితలలో వాక్కా_క్క_ని చరిత వాక్ట్షొక్క-నది. అందరివీఅన్ని నదులు. 
అవి వచ్చి భారత (గంధమనే సముద్రంలో కలిశాయా ? వోహో హో? 

యెంత చక్కని ఆఅలంకారళా స్త్ర, విదగ్గత్వం ! £ః అయితే యీ అర్లం 

బాగాలేదు, అని నేనంచే బాగానేవుందని పితిసకి వాదానికి వుష్మకమి స్తే 

గతేమిటి ? ““సహుదయాః (ప్రమాణమ్” అనవలసివస్తుంది. యెప్పుడూ 
లోకంలో నిజమైన సహదయుల సంఖ్య తక్కు_వగానే వుంటుంది. కనక 

అప్పుడు.---”పంచళుభం, పంచాఒశుభమ్”గా పరిణమిస్తుంది వాదం. కనక 

సుళువె న మార్గం చూచి పుతిపక్షి వాదాన్ని మందలించడం యుక్తం. 

ఆ మార్గం యెట్టిదంకే ? అయ్యా: మీరు చెప్పే యేళ్ళూ కోళ్ళూ వచ్చి 
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సముద్రంలో కలవడం వగయిరా గంపతిరుగుడు అర్హాన్ని శంకించేది లేదు, 
గాని. మీరు “భారత వాహినీ” శబ్దానికి భరతవీర చరితలనెడు నదీప 

వాహములు కల భారతమనెడు సముద్రము అని కదా? అర్ధం వారశారు. 

“కల బహుప్రీహిఃి” అనే అభియుకో క్తి నెప్పుడేనా వినివున్నారా ? బహు 
(బహి చెప్పేయెడల విగంహా వాక్యం “భారతాన్యేవ వహహిన్యోయస్య” 

అనేనా? అప్పుడు వాహినీ శబగతదీర్షానికి (హస్వంవచ్చి “భారతవాపాొనిః” 
య ద 

అనేనా కావాలి. లేదా? కప్పు (కాఫీ కప్పు కాదు బహుపీ)హా కప్పు) 
చే నేనో? “బారత వాహినీక8ి అనేనా పరినిష్టితరూపం యేర్చుడాలి. ఉథ 

యధాపి ఛందోభంగం తప్పదు. “అపి మాషం మషంకుర్యాచ్చండో 

భంగం నవా” అన్న మాజెరుగుదురా? “అబోధోపహతాశ్చాన్యే”” తెగలో 
> దై we న ఆద. వుండే మీకీ వ్యాఖ్యానాలెందుకు * నన్నయ్య బుద్దిని బాహాంనికమంగా 

రూపించాడు కదా? దానికి ఆనుకూలించడానికి మనం వాహిసిపాఠంకల్పించి 

గింథపరమైన భారత శబ్దాన్ని భరతవీర చరిత పరం చెదామనే అనుకు 

న్నారు.గాని, పధానమైన చిక్కు (ఊఉ. బాబుకు బెండ్లి యయ్యెనని బాలుడు 

సంతసమందె గాని, మేకై బహివెట్టు చెట్టసవతమ్మ ఘటించు కెరుంగడు 

....గీరతము చూ) గమనించనే లేదు. “భాష్యాబ్టిః క్వాతి గంభీరః" "అన్న 

విధంగా నన్నయ్య భారత గంధాన్ని సముదింగా రూపించాడు. అంతే. 

మీ పాండిత్యాన్ని (ప్రకటించుకొనడానికి ప్రయత్నించారు. తప్పులేదు. కాని, 
లోకం యింకా పండిత సూన్యం కాలేదు. శబ్లజ్ఞానం లేని దిద్దుబాట్లు 

రము (ఎ ౧ 

“రాజేత్యన్యు ఖాంభోజే”” మాదిరిగా అంతస్వార శూన్యత్వాన్ని ప్రకటిం 

చవా ? మురారి కవి “నశబ్దబహో్యత్తంపరిమళ మనాఘాయచి” అన్నాడు. 

శా. అంతస్సారము లేకయున్న నెటులో ఆ పేరు లీపేరు లార్హింతు 
ర్కొ_ ందరు.. (జయంతి చూ) యెటుగుదురా : సరే మీదగ్గిర యీసంప 

దాయాలన్నీ యేకరువెట్టడం వృధా. నేను వొకమాట మిమ్మల్ని అడుగు 

తాన. జవాబిసారా? యీ “భారత వాహినీ సముద్భోముి” అనే పాఠం 

మీ కేదేనా పు_స్తకంలో పుపలబ్దమయిందా ? స్వకపోల కల్పితమా 7 

ఆంఛాను. న్వకపోల కల్పిత మే ఆయితే ఆశ్చర్యం లేదు. యే పు_స్రకంలోనేనా 
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ర్తి 

ల్ 

శాననుడై న నన్నయ్య కాండుగదా 2 అతని పసనసులకాపరి గూడ యిట్టి 

పంమాదానికి గుజికాడు. తెభిమిందా ? 

వుపలబ్రమైన దనేయెడల ఆశ్చర్యపడవలసి హను అష్టభాషా వాగను 

చు 

“ఊఉ, మూగురయందు నన్నయ సమున్నతు.డై కడు లక్షణంపు ట్రోవై” 

“4. అందాది దొడంగి మూడు కృతులాం(ధ్ర కవిత్వ విశారదుండు 

వెద్యాదయితుం డొనర్చె మహితాత్మ్ముడు నన్నయభట్టు దకతన్ .” 

“సీ. నన్నయకవి పెట్టినాడు కదా : 

తిక్క_నాది కవీందుల కాదిభిక్ష.ి” 

అట్టి నన్నయ్య యిట్టి తప్పుడు ప్రయోగం చేస్తాడం కే విజ్ఞతోకం 

సమ్మతించదు. ఇంతకూ నుపిసిద్ర్ధంగా వుపలబ్ల మవుతూవున్న భారత 

భారతీ సముదిము.”” అనే పాఠం కంటె ఆ డొంక తిరుగుడు పాఠంలో 

యే విధమైన గుణము కనపడదు. _పెగా దోషం కనపడుతూవుంది. నేని 

ప్పటికి చాలా పతులు భారతం చూచాను. నాకీ భారతభారతీపాఠమే కాని 

భారత వాహినీ పాఠము కనపడలేదు అని మళ్ళా వా?స్తున్నాను. దీనిఅయో 

గ్యతను గూర్చి కొంచెం వ్యాకరించాను. ఆసలు పాఠము యొక్క. యోగ్య 

తను కూడా వివరిసాను. 

భాతత భారతీ సముదంము; భారత = (వ్యాసకృతమైన్ర భారత 

గింథంయొక్క-, భారతీ = వాణి, అనగా ? భారత వాజ్మయ మనెడి 

సముద్రము అని రూపించాడు కవి. అనేక వ్యాసఘట్టాలతో నిండి మహో 

గంఫీఠంగా వుండేది గనక సమ్నుదత్వేనా రూపించడం యు_క్రమే- 

యూ రూపణకు యితరాపేక్షతో పనిలేదు. కాళిదాసుగారి కవిత్వంలో మన 

గపెత్యం చెర్చడం వల్ల ఆది ఛర్ధికి కారణ మవుతూ వుంది. ఆయీ చక్కని 

చితిని వదలుకోవడం డొంకతిరుగుడు (తోవ పట్టడం. యిది “చక్కని రాజ 

మార్గము లుండగా సందులు దూరినట్లు” గాక మజటేమి? నన్నయ్యకు 

ఆపహయత్న సిద్దంగా యమకం దొర్దుతుంది, 
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1. ఆ. భారతభారతీ శుభగభ_స్తి చయంబులు. ........ 

2. చ. భారత భారతీ సముదంము దరియంగ DB వపు 

ర్ మః కురువ్చదుల్ గురువృద వాంధవు లనేకుట్ ........ 
ధ్ ధ్ 

4. మ. మదమాతంగ తురంగ కౌంచన అసన్మాణిక్య గాణ్క్య .... 

యింకా యెన్నో యాలాటివి చూపవచ్చును. దిద్దిన వాహిసీపా 

ఠంలో చెప్పే అపార్దాన్నిబట్టి దురుద్ధరమైన వ్యాకరణదోషం తగలడమే 

కాకుండా (యీ దురుద్దర దోషం హొస్వం రావాలనేది స్థూఅదృష్ట్యా 
చెప్పేమాట. సూక్కుద్భ వ్యూ ఆయితేనో? భారతవాపానికః అని కప్పురా 

వాలనేదే. ఇందులో యేదేనా మీకు చక అన్న ది పరమార్థం) యమకం 

కళూడా చెడుతూ వుంది. తాను యీవిధంగా తప్పుతోంవలో కలంనడుపుతూ 

అసలు పాఠాన్ని గూర్చి కొన్ని ఆఅనంగత వాక్యాలు “భారతభారతి” అని 

దిద్దినారు. ఈ మార్పునం దేమి విశేషము గంహించిరో?.... ........*ఇది 

అనౌచిత్యము సమంజసముగ లేదు.” అంటూ వొక కాలం జ్ఞానలవదుర్వి 
దగ్గపు మాటలతో నలుపు చేయబడింది. వాహినీ అనేది పూర్వపాఠమట? 
యిది యదార్హమగు మాకేునా?ః కాదన నేల? ఆంగికరింతము గాక. ఆ 

పక్షంలో యిట్టే ఆవ్వ్యుత్సన్నులు యీ పిదపకాలంలోనేకాయు. పూర్వకాలం 

లోకూడా కొందటు వుండేవారని తేల్తుండొ. వ్యుత్పన్నులే అయితే వ్యాక 

రణ దుష్టమెన పాఠాన్ని కల్సించరు. యితరులు కల్పి _స్తే సమ్మ్యతించరు. 

wrens ద్దుష్కుృుతే మాత్కనా కృతమివ సా్వ్యాంతా ద్బహా రాాక్చృథా;ః సే 

అన్నాడు పండితరాయలు. యేదో సందర్భంలో యెప్పుడో మేమున్నూ- 
“__వాకురు కింతుమాకురు వృధా పద్యాని గద్యానివా” అని వొకరిని 

మందలించవలసి వచ్చిండి. అర్హత వుండుగాక; అలేకపోవుగాకు యేదో 

భారతాన్ని బాగుచేదామని పూనుకోవడం బాగానేవుంది. యీ తలకు తగని 

మాటలెందుకు? “మొండివాదం.... తెలివితక్కు వ....తాజెడ్డకోతివనమెల్ల 

జెరచె....” ఆఈ పిసంగం నన్నుగూర్చి చేసింది. యెందుకంయపే? నేను 

“భారత భారతీ సము[ద్రము” ఆనేపాఠం వ్యాకరించినందుకు. _పెగా అర 
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ఆక్యాపర్వేంలో సూచితమైన “వరపూరికమ్మువై” అనే భావ్యనర్ద సూచక 
మైన విశేషం. ఆదిపర్వంలోనే “చ అమలిన తారకాసముదయమ్ము 

అన య్ ఆఅనెపద్యంలోనే సూచితమయిందని బుజువు చేసినందుకు, 

నేను ఆయా అపార్ణం భాసిస్తూందన్నానుకాని ఆయి ఆఅపాడ్డం (గంధక _్హ్ర 

తుసమ్మతమని అనలేదు. యీయన నేను సమ్మతమాని అన్నట్లు కల్పిం 

చడం వౌకటి; (చూచారా? యోయ నకు ఆసత్యమం పే యెంత భయం 

లేద్భో అపారాలూ అమంగశళార్భాలూ వొక్కొాక్క ప్పుడు అవశాత్తూ యెం 

తటి మహోవిద్వత్క_వికేనా సరే దొక్షుతూ వుంటాయి. ఆవని జరిగాక పరి 

శీలించుకుంటే (గ9ంధక_ర్తమరణాసికి సంబంధించేవి కాకపోతే (గంథ 
కర్తకే గోచరిస్తాయి. యిదె అట్టిది కాదు గనక, యేది? ““పధపూరితం 

లులై"” అనది యితరులకు గోచరించింది. యిక నేనల్లా-_ “అమర్చిన 

దానిలో అత్తగారు వేలెట్టింది” అన్నట్టు కషి పరంపర చెప్పుకొనేదాన్నే 

ఆయీ “ఆమలిన తారకా” పద్యంలోని “ఎన్నను - ముట్టను _ ఈదను” 

అనే తుమున్నంతాలను వ్యతిరేకార్డ కోత్తమ పురుష్నైక వచనాలుగా (ఏలుం 

డబుకే సుమండి) సమన్వయించి చూపి బలవరిచాను. ఆయితే ఈయన 

యెవరో, పాపం: నామీద కలియబడతారెందుకో? యెందుకా? పేరు 

కోసం అంటారనుకుంటాను. యింతమాతంతో పేరు వస్తుందా? అయ్యో? 

రాకేం. వెనక జరిగిన యితిహోనం కీ॥ శే॥ రాలు శ్రీ విక్టోరియారాలో గారికి 

సంబంధించింది. టుపాకీగుండు దాటిపోయింది. ఆకొట్టిన వ్యక్తిని పిల్చి 

ఈలిుటిం పాపం జగన్మాత నీకేం అపకరించింది” అని అడిగిజే ఆ మనిషి 

చెప్పాడుగదా అయ్యా! నాక వొక కోరిక వుంది. నా మనస్సుతో 

లేశమూ దురుద్దేశంలేదు, చిత్తగించండి. ఆ కోరిక పెద్ద పేరు సంపా 

దించాలనేది. డానికి యింతకన్న వుపాయంకనపడలేదు. యీ పొటికప్పుడే 

నా పేరు యిన్ని పతింకలలోనో అచ్చవుతూ వుంటుంది. స్ప్త్రసముదాలూ 

దాబుతుంది. అని చెప్పేటప్సటికి చకిచ_ర్తిని ఆ మానిసి చెప్పినది 

యదార్హ మె ఆయివుండునని నిశ్చయించి అతనికి యెవిధమైన నీకా తేకుండా 
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విడుదల చేయించిందని చెప్పుకోగా వినడం. యీయన యిప్పుడిప్పుడు 

వార్టక్యంలో _పెకివచ్చారుగాని, పేరుకోసం యత్నం చాలా కాలాన్నుంచి 
చేస్తూన్న ట్టు వాాతమూలకాలు ఆధారాలున్నాయి. యీయన కేవో కొన్ని 

బిరుదాలు (నేతి వీజ కాయలు) కూడా స్వగాంముంలోనే (యింట గెల్చి 

రచ్చ గెలవమన్నారు. గదా!) అలంకరించారు. యిక నేం కావాలి? “తిక్కన 
సోమయాజిగారు”” భారతాన్ని పూర్తిచే స్తై యాయన వ్యాకరించడానికి ఆరం 

భించారు. తెలుగుగదా అనుకున్నారు కాబోలును! ఆలా అనుకుంకే విరాట 

పర్వం దగ్గిఅనుంచి పని జరుగుతుందేమో? లేదా? అరణ్యపర్వం౦తో కన్న ఎ 

౪ “చ. స్ఫురదరుణాంశు రాగరుచి బొంపిరి నయ క్ 

అనే పద్యం దగ్గిఅనుంచి కూడా పని జరుగుతుందేమో కాని, 

_7ఉ. కారదరాతుి లుజ్వ్వల లస త్తర తారక హారపంక్రులన్ 

జారుతరంబులయ్యె వికసన్న వ 3 రవగంధబంధురో 

దారసమీర సౌరభము దాల్చి సుధాంశు వికీర్యమాణ క 

ర్బూరపరాగపాండు రుచి పూరము లంబరపూరితంబులై *” 

యీ వొశ్ళెజుగని శివపు ధోరణి కవిత్వాన్ని వ్యాకరించడానికి 
చాలా సామగి౨ వుండాలి. ఆ యీ పద్యంగాని, యింకా కొన్ని పద్యాలు 

ఆదిపర్వంలోనే “పూకా బిసన్నులయెడుకా ”” అనే ఘట్టంలో వాసే 

నన్నయ్యకి తాను చెప్పేది తెలుగు కవిత్వ మనే జ్ఞప్తి వుందనడానికి లేశ 
మేనా అవకాశం కనపడదు. వీట్ల ధోరణి మినపగుగ్గిళ్ళు కాదు, యినప 

గుగ్గిళ్ళు. ఆతనికి యెన్నో తెలుగు సదాలు మాజుమూలవి వచ్చివున్నా 

సంస్కఘుత పండితులు యీసడిస్తారనే శంక యింకా వదలక విశేషించి 

సంస్కృతమే వాడేవాడు. అయితే ఆరంభించిన స్వల్పకాలంలోనే స్వర్గ 

తుడు కాబట్టిగాని, ఆలాకాక యావద్భారతమూ ఆతడేఅంధీగికరిస్తే తెలుగు 

పదాలే పా9ధాన్యం యిచ్చే రచనకాణా ముందు ముందు మ_స్పరించి 

వుండేదేమో? అక్కడక్కడ ఆంధ రహస్యజ్ఞత-___- 

క. అడవులు నేఖులు నప సీవిడసినయవి యెట్లు పుణ్యభాగీరధి యీ 

పుడమి గలవారి కెల్లను నెడపక నేవ్యంబకాక యిదినీయదియే. 



భారత భారతి 74 

యిత్యాదె పద్యాలలో వెల్తిడిస్తూనే వచ్చాడు. యీ పడ్యంలో నల్లా — 

“పుణ్య భాగిరధి _- సేవ్యంబు” యో మూడు పదాలు నూ(త్ర మే. లేదా ? 

పుణ్యభాగీరధి సమ_స్త పద_మనుకుంసే రెండు మాత్ళమే తత్సమాలు కాని 
తక్కిన యావత్తూ తెలుగే. కవి బిహ్మాకు యిదే ఒజ్జబంతి. దిని తోవనే 

యావత్తూ నడిపించాడు మహానీయుడు. యిక వుదాహారించిన__ “శారద 

రాతులు” మార్గం నేటివజకు యొవ్వరికీ అందలేదు. “వీరుడిక లేడు 

పాతి రఘువీరుదొకడు"ి “"మొక్క_పాటింట నోటంట ముక్కాలేదు కురి 

శాస్ర్రికి గలదంట పెదవిపాటు అన్న మాదిరిని ఆంధ కవితా పితామహు 

నికి కొంత అందిందని చెప్పవచ్చును. ఇందులకు. “చ్చు, బహు 

రత్న ద్యుతిమేదు రోదరదరీ .... .... మత్కాంతార సంతానముల్” 
వగయిరా కెన్నీ పద్యాలు జోధకాలుగా తోడ్పడతాయి. అయితే 

తెలుగు కవిత్వం ఆలా (శారద రా(తుల పద్యం చూ వుండాలా? లేక 

యీలా (క. అడవులు నేరులు పద్యం చూ.) వుండాలా ? అనే సంద 

ర్భం యిక్కడ వివరించేది లేదు. రెండు విధాల రచనకూ నన్నయ్యయే 
మార్లదర్శి (మధుమయ ఫణితినాం మార్షదర్శ్ మహర్షికి ఆ రెంటిలో 

వొకటి అంతో యింతో అనుసరించడానికి సీలు. అదేనా యెవరికి ? 

తిక్కు_న్నవంటి మహానీయునకు, యెజ్జన్న వంటి మహాసీయునకు, పోతన్న 

వంటి ముహనియునకు, యింకా కొందరు మహానీయులకు మిగిలినదో ? 

(శారద రాతుల్ఫు ఆంధ కవితా పితామహుని రచనలో కొంత కనపడు 

తుంది ఆని తెలిపెవున్నాను. 

ఆయితే యితరకవులకు సంస్కృత సమాస (గధనమే చేతగాదన్న 

మాట కాదు. అట్టి ధార దొరలదు. “కో వేత్తి కవితాత_త్త్వం” నన్నయ్య 
రచించిన భాగం కూడా సోమయాజబిగాని, శంభుదానుడుగాని, పున;పాకా 

నికి దింపలేక వుపేక్షించలేదు; నన్నయ్య యందు వుండే అనుగిహాం 

చేతనూ కాదు. దెంపితే వచ్చే చిక్కు. వారికి తెలుసు. ఆయీ విషయం 

పునఃపాకానికి దింపినవారు బుజువుచే సేవున్నారు గనుక, వివరించ నక్క 

లేదు. శాఖాఖిమానాలు వగయిరాలతో యివి కేలేవిగావు. “గుణాః పూజా 
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స్థానం గుల౭కిము నచ లింగం నచవయ$ి “నునమతు లెల్ల వారికి నకారణ 

బంధులుగారె ? నత్కవుళల్” 

యిక ప9స్తుతం యీ వ్యాసం (వ్రాయడానికి కారణభూతులెవ్వరో? ఆ వృద్దు 

లకు వైదీకి అనటప్పటికల్లా ఆకాశం పొడుగున ఆగ్ళహాం ఆవిర్భ 

విస్తుంది. చచ్చిన భట్రారకునిమీద కూడా ౧౨చమూయనకు ఆ(గహామే. ఆయితే 

బ9తికివున్న నా (తి. వెం. కవులలో నొకడనై న) మీద చెప్పేదేమిటి + 

ఆ కారణం చేశ... “పదవనాటి ముత్రై దువ” లోనగు తిట్లు తనకు వాచో 

విదేయంగా వచ్చినవి విమర్శనమనే మిషతో బహూకరించడం౦ జరిగింది. 

(ఆయన విమర్శనం చూ అందుకే సంతోషించి నేను. 'నేత్తోడు ముమాొ 

మతీ (70 రూపాయీల విలువచి, చేయదలచి ఆహ్వానించాను. గాని, 

తిట్ట యమ్మ గం పెట్టుకొని సత్కారం పొందేది ఆనే సందేహాం బాధించి 

కాటోలును రాలేదు. (కృష్ణ చూ) యేదో మిషవెట్టి దూషించడం మాత్రం 

మానలేదు. కొన్ని “ఐపమీను వాిితలుగా వుంటాయి. కొన్ని తప్పుకోవ 

డానికి అవకాశం లేకుండానే వుంటాయి. ఈయన “కవియశ ౩ పారర్ధి”' 

దిగ్విజయానికి పియత్నుం. అందుకోసం భారతంలో వుండే సంశయాలు 

తీర్చడానికి పూనుకున్నారు. (ప్రధమకబశే మక్షికాపాతంగా దివ్యమయిన._ 

“భారత భారతీ సముద%” పాఠం ఆపపాఠంగా తోచింది. పాపం ఆడి 

అనాదిసిద్దమైన శుద్దమైన పాఠం అనేసంగతి గోచరింపక నేనేమో కల్పిం 
చిందనుకాని వషట్క్కాారాలకు పా9రంభించాడు. అన్నిటికన్నా నాకు ఆశ్చ 

ర్యాన్ని కలిగించేది యీయన యనాత్మజ్ఞత యే థర్షుఫారం కుజ్జలకో 

వుండే తెలుగు పాండిత్యంతో “భారత మాం(ధ సత్క_వుల పాలిటి వేదము" 

అనే భారతాన్ని, అందులోనూ నన్నయ్య కవిత్వాన్ని వ్యాకరించడానికి 

పూనుకోవడం ఆశ్చర్యం కాదా? మతి “నసాహస మనారుహ్యూ నరో 

భదారిణి పశ్యతి” భారతిని వాహినిగా మార్చడం, నదులను సము[దంలో 

కలపడం, ఆ నదులు భరతవీర చరితంలనడం, యెంత సౌడభ్యంగా వుందో 

విజ్ఞులు పరిశీలించాలి. “యథా నద్య స్స్యందమానాస్సము (దే ఆస్తం గచ్చంతి 

నామరూసే విహాయి” యీ వ్యాఖ్యానపు టడావడిలో బాజాల సందడిలో 
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మంగళసూత్రం మతిచినట్లు వాహానీశబ్దం ఫొందేమార్పు గోచరించలేదు. 

తాడూ బొంగరమూ లేక వ్యాఖ్యానాలు మొదలెప్టే తిలోక విజయులకిది 

గోచరించెదికాదు. దీనికి సంస్కృత వ్యాకరణ పివేశముండాలి. లెక్కా 

డొక్కా, సర్వీగిర్వీ యివి వుపకరించవు. భారవుం కేసరి; పంతివాడూ 

అంతో యింతో కవిత్వం అల్లవచ్చు---- ల నతూ కొమ్మకి యిత్యవులు 

గూయగా కోనంగుడేయగా....”” “ళుద్దనురన్నది రుదరూపమై” యీమా 
దిరిగా పద్యాలల్లడానికీ వ్యాఖ్య చేయడానికీ చాలా భేదం వుంటుంది. దీనికి 

కిండి వుండాలి._అని యాయనకు చెప్పడం తప్పక వచ్చింది. హితవు 

చెపితే యాయనకు కోపం వస్తుంది. తిట్లు తినవలసివస్తుంది. భవతు. అం 
దుకు వై దికశాఖలో పుట్టడమే చాలును. యితరాపరాధాలతో ఆవశ్యకం 

లేదు. ఆసలు తిక్కన్న సోమయాజులుగారికి వై దీకమంచే యెంత గౌర 

వమో యీ అభినవ పూర్వునకు అంత వైరం. ఆ మహనీయుడు భారత 

రచన కారంభిస్తూ “వె దికధ్యాయిత కిచ్చమెచ్చు పరత_త్త్వము గొల్తు” 

అంక యీయన RE దికధ్యాయిత కిచ్చ మచ్చరము దాల్తు” అనడానికి 

సిద్దం. తగినంత శక్తిలేదు. సెద్దకుండల కెసళ్ళు పెట్టడం. '“ఉద్భాహురివ 

వామనః” దిద్దిన పాఠం లేదా నదసడ్వి వేచనా జ్ఞానం లేక స్వీకరించిన 

(వాహినీ పాఠం సరుకు బె టవెట్టింది. యిప్పుడు కాగతిక, యీయన 

యేదో వంకవెట్టి నన్ను దూషించడానికి అలవాటుపడి చాలా కాలమైంది. 

'“అధాతో ధర్యజిజ్ఞాసా”' అంకే నీయమ్మ జిజ్ఞాసా ఆనేమాదిరి వారితో 

వాదోపవాదాలు సమంజసం కావని వూరుకున్నా యదో మిష కల్పించి, 

““తిరుపతి వేంకపేశ్వర కవులు అధమ కవులు” అనీ, యేమో అనీ 
వాగయడానికి (ఆంధ్రివాణి చూ.) ఆంగికరించి వుపేకించా. యీ వాతనే 

“ఐమీను” పదంతో స్పృశించి విడిచాను. లోగడ (గంథ విమర్శనమనే 

"పేరుతో బోలెడు... అవాకులూ చవాకులూ లోగడ పిచురిన్తే అందుకే 
సేల్లోడు బహుమతి చేదామనుకున్నాను. వాగితల ధోరణిలో వున్న మాటలు 

చూచి నాకన్న వృద్దు డనుకున్నాను. ఆ (గామ కాపురస్తుల ద్వారా విన్న 

వినికిని బట్టి చూ స్తే అయిదాజేళ్ళు చిన్నగానే తేలింది. దేశాభిమాన దేహాభి 
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బండను అన్న సోపేళాడా9 పెద్దలద్దు) చెప్పుకొనే తెగలోది. మీ మట్టుకు 

భారతాదులు చదువుకోవడానికి, కవిత్వ ధారవుంది గనక పద్యాలబ్లుకోవ 
శానికీ సరిపోతుంది గాని యితరానికి సమరం కాదు. యితరమనగా 

వొజ్జజికం- చొజ్జ తికమం"ే వ్యాఖ్యానం. మీరుభారత సంశయ విచ్చేదం 

వాంయడమంయే చార్చళూన్టైనం (వాయడమన్నమాే. భా మాజ్హానం నిష్క్బూష్ట్ర 

మెనది లేని మీకు అంతా సంశయమే. వాహినీ పాఠానికీ భారతీపాఠానికీ 

వున్న తారతమ్యం తెలియదాయె, మీరు సంశయాలు తీర్చేదేమిటి ? 

సంస్కృత జ్ఞానం సంపాదించుకోవలసిందని మీవంటి పెద్దలకు సలహో 

యివ్వడమూ పొసంగదు కదా? యెందుచేత ? ““శెళవే౬ఒ భ్య 

హోము” అన్నాడు కదా * కాళిదాను. అందుచేత యూ జన్యానికి ఆ 

విద్యా పా 
ది ఘటిం 

చదనుకోవాలి. అలంబహూనా 

తే. గి. తెలుంగు తెలుంగని అద్దాన దిగుజెకాని 7” 
సంస్టృతముునకన్న 6 గష్ట ము్యు హాచ్చు 

ఇక్క_ దానం బరిశిమమున్నణాలు 

దాని కిద్దానికో 2౩ రంట(దవులవలయు. 

రోలొచ్చి మద్దెైలతో మొజ పెట్టుకుం కు మ్ రాల చెప్పిన సమాధానం 

మీరు వినే వుంటారు. నాసలహా సమంజసంగా తో _స్టే స్వీకరించండి. 

లేదా త్యజించండి. పెద్ద కుండల కెసళ్ళు మానండి, 

ర పైనా. 
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“ఉ. దిద్దకుండయ్య | భారతము” అని సుమా రిప్పటికి నలి 

యెళ్ళకుముందు మేము (తి. వెం పారిర్దించివున్నాం (కలగూరగంప. 

చాన్ని గూర్చి నేడు కొంత ప్నిస_క్తికల్లి నాలుగు మాటలు వాిస్తున్నాను. 

నాకిప్పుడు 77 వత్సరాల వయస్సు. నా జీసితంతో యెన్న6డూ అనుభూతం 
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కానిది యావిషయం౦. కేవలం..సత్యం మీద ఆధారపడి వుండేది. (నాఒ 

నృతం వదేత్ (శ్రీమదాంధధమహాభారతం ఆదిపర్వంలో (గంధారంభంలో_ 

“ద అమలిన తారకా సముదయమ్ముల నెన్నను సర్వ వేదశా 

స్రములఅ నశేషపారము ముదమ్మున. బొందను బుద్ది జాహువి 

కిమమున దుర్గ్లమార జలగారవ భారత భారతీ సము 

దము దణజియంగ నీందను విధాతృనకై నను నేరంటోలునే ౭” 

అని (గంధక_ర్త వినయార్హం వొకపద్యం (వాశా(డు. కదళీపాకంలో 

వున్న దీనికి వ్యాఖ్యానం అక్క_అలేదు. కాని ప౦9క్చుతం దీన్ని గూర్చి 

వాదోపవాదాలు జరుగుతూ వుండడంచేత కొంచెం సమన్వయం చూపుతాను. 

అమలిన తారకా (నక్షత) సముదయములను లెక్క పెట్టడానికిన్నీ నర్వ 

వేదశా ప్రములయొక్కా_, అశేష పారము = యావత్తు అంతమూ పొందు 
టకున్నూ (అనంతళాస్తం బహంవేదితవ్యం....య తారభూతం తదుపాసి 

తవ్యం) ముదంబునన్, అన్నది ఛందోమాత9పి యమోజకం, బుద్దిబాహు 

వికిమమున = బాహువికిమమునందు బుద్దిబలంచేత (ఉపమితం, కాని 

రూపకం కాదు. నన్నయ్య తుదముట్ట తగ్గది సముదోమువంటి భారతవా 

జ్యయంగాని సముుదం కాదు దుర్గమారజల గౌరవ = జలా తిశ యము 

వంటి లోతు తెలిసికో శక్యం గాని అర్దము (వ్యాసఘట్టములు) గల భారత 

భారతీ; భారత = వ్యాసకృత  ధారతంయొక్క భారతీ = వాజ్యయము 

(గీర్వాగ్వాణీ సరస్వతీ. సరస్వతీ పర్యాయము లన్నీ వాగ్వాచములగుటకు 

విపితిప_త్తి లేదు) ఆ వాజ్యయము (భారతగంంధమన్నమాట) ఎంతటి 

కాహుబలంకలవా(డూ, యెంతో జలంతో నిండివుండే సముదాంన్నిి 

యీ(దలేండు. ఆలాగే యెంతటి బుద్దిబలం వున్నవాండూ భారతవ్యాస 

ఘట్టాలు సమన్వయించుకో నేర౭డని తాత్పర్యం. యిదిటిప్పణి. సము 

దంమువంటిది. (దురవగాహకత్వాత్ సముద్రంతో పోల్చినాండు). 

సముద్ర తుల్యమగు భారతమును (సఐబాదలక[ గంధం అనువ 

దించాలి. శరయాంసి బహువిఘ్నూని. కీ తెంచి. మేతెంచమన్నారు పెద్దలు) 
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దజియంగా ఈందనుు గింధపకంలో లకణయా అనువదించడమునకు 

(సముడ్ఫపక్షంలో  వాచ్యార్థమే డవిధాతృనకై నను నేరంటోలునే- అని 
నన్నయ్యగారు ఆహంకార నిరాసొడ్లం యూ పద్యం వాిసియున్నాదు. 

యిది కవుల ఆచారం. యింతమాతించేత గ౦9౦ఢక_ర్త ఆఅసమర్హుండని 

తాత్సర్యంరాదు.]1“ళో, భాబ్యూబిః క్యాతిగంఫీర క్యాహాం మందమతిః ....” 

2 “ల్ల. మందః కవియళః (ప్రార్రి” యీలా అన్నంతమాతం)ంచేత ఆకవి 

అసమర్టుండూగాండు, “కోజ స్తి ధన్యో మదన్యః” ఇంటే సర్వాధికుండూ 

గాడు. ప?స్తుతం విడ్వత్క_వీం(ద్రులై నవారిని చను (వశ్నించే దేమిటం కే? 

నేను వాొసినసమన్వయం గంధక ర్రకు వివక్షితమైనదెనా ? లేక దానికి 

భిన్నంగా వుందా ? అనిన్ని, ఆ యీాపద్య ౦లో య్దేనా పొఠాంతరం 

వున్నట్టు మీ రెజు(గుదురా ? అనిన్న, ఆవున్న పాఠాంతరం నేను దీనిలో 
లిఖించినట్టిన్నీ నేంటిపితులలో బాహాటంగా పుపలబ్బమవుతూ వున్నట్టిన్నీ- 
పారంకంకే రమణీయమా? ఆనిన్నీ.బుజూబుద్ది చేత ఏచారి_స్తే ఆయీ వద్యం 

సమన్వయించుకోవడానికి నిఘంట్రసహాయం గాని యితఠసహాయంగాని 

ఆక్క_జి లేదు. పుండులేనిచోట పుండు పుట్టించి యేదో వంతపాఠాన్ని 

కల్పించి వ్యాఖ్యానం చెయడానికి ఆరంభిస్తే వ్యాకరణదోషం కనపట్టింది. 
కాని యధాశురితపాఠంలో “ వడ్తగింజలోది వియ్యపుగింజ. ” ఆయీ 

పద్యంతో ఆసంపూర్త కిరయలు (ఎన్నను, వాందను, ఈఈందన్సు అనేవి 

యూడున్నాయి. గ్రంధకర్త వుద్దేశంలో ఆవి అసమాపక కిియలే. కాని 
ఆమి వ్యతిరేకార్డ కో త్తమ పురుషైకవచనాలుకూడా అగుటకు యేవిధమైన 

పెపితిప త్తీ లేదు. ఆలా అగుట నిర్వివాదమే. అయితే వచ్చే విపితిపత్తిని 

గూర్చి తోంగడ వ్యాఖ్యానించి వున్నాను, పిస్తుతం దాన్నిగూర్చి మిమ్ము 

పశ్ని ంచను.. 

పాఠాంతరాన్ని గూర్చియ్యే'వే అందతికీ వుపాదేయమెన భార 

తాన్నిగూర్చినవిచికిత్స కనుక భాషాభిమానులు వుపేకింపరని నా నమ్మిక. 

స్వాదీనో రసనాంచలః పరిషద శ్యాన్నాః....స్వతంతం)౦ జగత్ 
కోణీం[దోననియా మకః .... ప్రతిశద్మ గర్జ్హత- వయంమౌన వతాలం వినః.” 

త్ ఈ 

శో. 
ఛా 
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1922 సం॥। అక్టోబరు 2న వ తేది న్యాయదీపికా పతికయండూ 

సంపాదకీయవ్యాసమునందు వృథాకలహ కారకులెవ్వరో నన్నుమిక్కి_లిగ 
వెక్కి_రించుచుం గొన్ని వాక్యములు పిచురించిరి. కాని యాపతికను 

మాత) మేకారణముననో పతికాధికారులు నాకందింపరైరి. కొందటు 

మిళు9లు నాపేరంబై విషయమును గూర్చి కొంచెముగావా్ససిరి, కాని 
వారుకూడ(బతిికను నాకంపరైరి. ఇటీవల ననంగా డిశంబరు 17, 18 

తేదీలలో గోదావరి డి॥ చితాాడలో జరిగిన వార్షికోత్సవమునకు నేను 

వెళ్ళియుండుటచే, నచ్చుట న్యాయదీపిక నాకు గోచరించినది. ఆందలి 

1. చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటకవిగారి హాస్యపిసంగము 

Pa ఖాగిహా హ్యణేతరు( డీ యగ౨పీఠమునకు నియమంపబడెనే యని 

కొందజణు భఛాందసపండితులు వాపోయిన నేమిఫలము. 

9d. సహనబుద్ధి లేని పూర్వనాగరికపండితు లెట్లు గ్రహింప 

గలుగుదురు. 

థీ మూర్థవాద మొనర్చుట సండితలకణ మనిపించుకొనదు. 

గ్, అధికపాసంగమున కెంతమాతిమును సాహాసించి యుండ 

దని మావిశ్వాసము. 

6. వేంకటశాస్రీగారు సంసన్కృతభారతమును మజయొకమాణు 
తిన్నగా (జదివి, 

7. మన వేంకటశాస్రిగారి కప్పటికి సంస్కృత మహాధారతము 
యొక్క_ పరిళోధన యిసుమంతయులేదని వెల్లడియగుచున్నది. 

8. వెంకటశాశ్రిగారు .... తమతప్పును బహిరంగముగా నంగీక 

రంపం గోరుచున్నారము. 

ఇత్యాది లఘుపసంగములు చూచితిని. (శ్రీయుత కట్టమంచి రామ 
లింగారెడిగారి యాధిపత్యమున రాజనుండి9లో (శ్రీరాజ రాజనరేంద్రవర్షం 

యె ఢి 
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తికి సంబంధించిన సభలో( బరస్పర విరుదవిషయములు నన్నయ్య భట్టార 
ణి wm 

కునిచే నాంధీ9ికృతమగు భారతము నందే కలవా ? లేక వ్యాసభట్టారకుని 
మూల గ9ంధమందు(గూడ నున్నవా ? యను నంశముంగూర్చి కొండొక 

చర్చ పిసక్తానుపిస_కముగాం దగిలిన మాట వాస్తవము. “పెవిషయ 

మునుగూర్చి యగాిననాధిసతిగారుగాని, నేను గాని యేమాత9మును బర 

లల es లవమునులేదు. అస్మద్గురువ రేణ్యులలో 

చొకరగు బ్ర (శ్రీః (శ్రీపాదకృష్ణమూ క్రి రిశాస్త్ర కవిరాజుగారాసభకు నెట్లో 

వచ్చి కూర్చుండిరేకాని శ్రీవారిమన స్సు బొత్తిగా నస స్వస్టముగానుండుటచే 
వారేని రువిషయముం గూర్చి విస్తరించి హపిసంగించినవారుకారు, ఆ యా 

విషయములను గూర్చి నాంటిసభలోనున్న పెద్దమనుష్యు అనేకులు సాక్షులు, 

ఇందేమేని పామాదమున్నచో (శ్రీయుత రెడ్డిగారు తెలుపంగలరని నమ్ము 

చున్నా౭6 డను. అదిగాక నాంటిసభతో నాయొనర్చిన పన వంగయమెన్వరికి! 

గాని బాధకరముగ నుండినచో నందు మహా సియులలో నాకరేనిలేచి 

నన్ను మందలింపవలసియుండును. “చారిహ్మణేతరుం డీియగిపీఠమునకు 

నియమింప బడెనే” అను దుఃఖమే మాకున్న చో మేమట్టి సభకు రానే 

రాకపోవచ్చును గదా * ఆది యిటులుండె. పిస్తుతవివాదమున కెల్ల ( (బతి 

పక్షులకు ముఖ్యాధారమగు న్యాయదీపికా వాక్యమును. “వై క్తనుడను 

విశేషణము కర్టనకు సంస్కృృతభారతముయొక్క_. ఆదిపంచకమునందు€ 

బ9యోగింప బడియున్నను దానికి సూర్యపుతు)(డను నర్దముకాక కవచ 

కుండలములను బెణికియిచ్చినవా(డను మణియొక యర్థము కూడ నుండి 

యుండుటచే” అనుదానిని విమర్శింపుదము. ఏష్టి నిఘంటువలనను, (శ్రీకృష్ణ 

భారత విరాటపర్య్వమునందలి టిప్పణివలనను, వైక ర్తను( డన6గా సూర్య 

పుతు)( డనియే స్ఫుటమగుచున్నది. సహజకవచకుండలములను బెజికి 

యిచ్చుటచే వైకంరనునికిం గలిగిన ఫేరు “కద్దుడు" ఆనునదియే కాని 
వెక రృను6 డనునది కాదని (శ్రీకృష్ణ్టభా రతారణ్య పర్వస్టములగు “కుండ 

లార్టంబు కర్టక_ర్తనంబు చేయుటంజేసి యతండు కర్టుండునా6 (బసిద్ధిగాంచె” 

జ నక్ష క ణ్ తెల్చుచున్నవి. యీయర్థమునే, “సహాజకవచ కర్త ల్ 



750 కథలు. గాథలు 

నాత్క_ర్హ 8” అను నీలకంరయ వ్యాఖ్య (ధువపజచుచున్నది. దీని యనంత 
రము “విశేషతః క_ర్తనః. స్వార్దేతద్దితః” అని పూర్వపకుల వాక్యము 

ననువదించి వెంటనే “వస్తు, తస్తు, విక ర్రనస్య సూర్యన్యా పత్యత్వా స 2 § 

కర్తనఃి” అను వాక్యమువలన  దానినిఖండించుఏచే వ్యాసభట్టారకుని 

కావ్యుత్స_త్తి సమ్మతము కాదని స్ఫుటమగుచున్నది. కర్ణ, భేదనే, అను 

ధాత్వర్ష మిందులకు( దోడగుచున్నది. కాని (శ్రీకృష్ణ భా భారతములోని యాది 

పర్వ స్రితమగు “సహాజ కవచకుండలము్ములు క _రనముచేసి విపంరూపుం 

డగు వియచ్చరవల్ల భునకిచ్చిన కతన( గర్జుండు విక_ర్తనుండునా6 బడియెో 

అనువాకము పూర్వపకులకించుక చేయూ:తకావచ్చును గాని యయ్యది 

పూర్ణ పిదర్శితపిమాణమువలన( బూర్వుపక్ష మతొనువాద మాత౦ముగాని 

సిద్దాంతకో శ్రే ప విషము గాకుండుటచే వాది నుద్దరింప( జాలదు. ఇందును 

ట్ ముందింకను వదం. మజశీయు యభామూలఆ 

ముగా శ్రీ పితాపచంద9రాయలవారు హావ ౯౨ భాషాంతరీకరణ మొనర్చిన 

గంథమువలనగూడ నట్టివ్యుత్చి త్తీచప్పుట ప్రమాదమని స్థిగవపడుచున్నది. 

మజియు (శ్రీకృష్ణ భారతమురో స్వార్థతద్ది తాంశమునువదలి విక_్హనపద 
మునే వాడుటకూడ గొంతచింత్యము. ఏమందురా దీనింబట్టి తండ్రియగు 

రూర్యు6డును, గొదమురుండగు కర్ణుండునుగూడ విక _రనపదవాచ్యులు కావలసి 

వచ్చును. అట్లు ప్పోసిద్దిలేదు. వ్యాసభట్టారకు( డెచ్చటను వాడరేదు. కావు 

వనే వ్యాఖ్యాతి దాని నాచారనిర్వహణార్గముచూపి వెంటనే వస్తు తస్తు అని 

ఖండించెను. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భారతము స్థలాంతరమున డీనినె -యనుస 

ఏలచెను. అదియటులుండె, _ తేలినసార మేమనగా? వైక_ర్తనపదము 

సూర్యపుతు", (డను నర్హమున( గర్జనకు వాడుట యు _క్రమనియు విక రన 

సదము సూర్యునకుమాతమే వాడందగినది కాని కదనకు వాడందగ 

దనియు, గేవల యౌగికముగా గైకొని మనము వాడంబూనినచో సంస్కృ 

కభా రత మున, స్టలాంతిదమున నీయు భయపసపవములకును గర్భ పరముగా వాడిన 

స యమోగము లీవలసియుండు ననియు, నట్టిప్ర యోగము లేకుండుటబచే( 
ape వ్యాసభట్టారకున కిష్టము లెదనియు'( చిఆచున్నది: ఇష్టమే 
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యున్న్నవో బంధు, బాంధవ, శతు9, శాతంవాది శబ్దములవలె వైకర్పన 

విక_ర్తనశబ్దములు రెండును గర్హునకు వాడియేదీర వలయును. నిజముగా 
వ్యాసభట్రారకుని హృదయ మీపదపియోగముపట్టున నిట్రిదియేయైనచో 

నిట్టి డాంవిడపాంణాయామ మేటికి ? మార్గాంతరముకలదు చూడుడు. 
వె క_ర్తనః అని విడదిసికొని క_ర్తనశబ్దమునకు మీరు తొక్కిన 

(తోవను దొంక్క్కుట కడుసుళువృుగదా ? చక్కని రాజమార్షములుండ 

సందులేల దూజవలయును ? న్వార్హపిత్యయ కరణాదిపం యాస లేకుంటచెే 

నిది మీకు మిక్కి_లిగ నువకరింపంగలదు. కానియిదియును మిమ్ముద్ద 
రింపనేరదు. ఏమందురా ? ఈతోంవ గింధక రకు సమ్మతమగు గ 
కొన్నిచోట్ల వై సహితముగా వైక_ర్తనః అని ప్రయోగించినను మజికొన్ని 
చోట్ల బాదపూరణార్దకమగు _వెపదమునువదలి కేవల కర్తనపదమును 
గూడ వాడవలసియుండును. అ బ్రిచ్చటంగాని క రుని గూర్చి భట్టారకుడు 

ంటచే బూర్వపక్షొలు తొంక్కింనకోవ నిర్మూలమని స్పుటమగు 

చున్నది. వై సహీత పియోగములం సంసృతమహాభారతమున బెక్కు_లు. 

జా ముదాహారింపబడుచున్న వి. 

| కర్ణావెక ర్తనోరాజ న్యారయామాస 22. కర్ణోవెక_రృన_స్తధా 
Sa వెకర్తనశ్శేత శ. తతోవై క_ర్తనః కర్గః న. హా వైక_ర్తనో 

రాజన్ ర. హతంవైక్నర్తనంశు9త్వా 7. కర్ణ్లోవెకర్తనోహతః 8. కర్ణో G 

వెకర్లనోరణే 9. కర్ణోవై కర్హన_స్హ్వరన్. 

ఎపనుదాహరించిన పియోగములలో (శి వ యంకెగల పియా 
గము ప్రీవర్వములోనిది. గాంధారీవాక్యము నందలిది. గాంధారికర్లజన్మ 
రహస్యము నెజింగినదికాదు. కావునయధాళు౨తార్హమున విదోధపరదిహోరము 

దుర్ధృటము. (4) వ యంకెగల ప్రయోగము ఆదిపర్యములోనిది. గంంథ 
కర్త వై శంపాయనము ఖమున బలికించినది. ఈపంసంగమునా6టికి( గర్జు 

నకు బూర్వపకుల తోీివకనుకూలించు నపార్దముగల పాంయశ్చి త్రము 

జరుగలేదు కావుననియ్యెడల యథాళు9తార్జమునే చెప్పికోవచ్చును. అట్టి 
స్థితిలో “ఆది పంచకమునందు” అనివై క_ర్హనసనమునేె త్తికొని యన్యార్ల 
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మును జెప్ప్సబూనినవారి పాండిత్యమును లోక మేనిర్జయిఎపవలసియున్నది- 
ఇక ళీ, 9 అంకెలుగల పియోగములు ణఆపర్వన్ధ్థములు, తక్కిన 

వన్నియును గర్హపర్వస్టములు. ఇటయ ధాశు 9తార్జ ముచెప్పికొన్నను నంత 

బాధథకములేదు. వీని నుదాహరించుటకు6(6గారణము వా్యాసభట్టార కుడు 

సర్వత, వై విశిష్టముగనే పియోగించుటచే బూర్వపక్షుల కొకల్పన ఖండిత 

మగుచున్నదని తెల్పుటకేయనియెజు(గునది. మతియు నరణ్యపర్వమున 

'మోషయాత్రాసందర్భమున 1. వైకర్తనం పరీపష్పంతః శి. కర్ణోవై కర్త 

నోరాజన్ అని పియోగింపంల బడియున్నవి.  ఘోషయాత)*నాటికిం 
గర్జ్ధనకుంబూర్వో క్త పాంయశ్చిత్తము జరుగలేదు కావున నర్జాంతరకల్పన 
వలన6 బూర్వపక్షిలు తమవాదమును బిదికించుకోవలసియుండదు. అట్టి 

స్థితిలో “ఆదిపంచకమునందు” అని యెత్తికొని వింతతో9వను (దొక్కుట 

మిక్కిలి చింత్యము. పూర్వపక్షులు తమ్ము నీవై క ర్హనశబ్దమెక్క_డవచ్చికొ 

ట్టునో యన్నంత భయముతో రక్షణవాక్యములను జాల(వాసికొని యున్నారు, 

ఆందు మొట్టమొదటి వాక్యమునందలి యసారతను జూపియున్నాను. 

వేతొక వాక్యము నుదాహరించి పిమ్మట శేషమును వాొాయుట కొంత 
యుక్రమని యట్టుచేయుచున్నాను. న్యాయదీపికలో “కర్ణుడు కన్యాపుత్రు( 

డని తెలిసిన వారెడ్లుర నియు, నది కర్ల వధానంతరమువణకు (6 కాండవులకు( 

దెలియదనియు, స్రీపర్వమునంచు ధర్మరాజు నోట వెలువడిన ధర్మజ్ఞుని 
వాక్యముల(బట్టి స్పష్టముగా జోద్యమగుచున్నది. సూర్వ్యుండు, కుంతి, 

కృష్ణుండు, ధృతరాష్టుంండు. భీష్ముండు,విదురుండు, సంజయుడు, అనువార 
అకు6(6గాక మిగిలిన వారి కెవరికిని గ ర జన్మరవాస్య పృత్తాంతము తెలిసి 

యు ండినను మహాభారతయుద్దమునకు హేతువే లేనట్లు వ్యాసుం డీకథను 
టోషించుచు వచ్చిన విషయమును భారతమును జదిపినవారు సులభముగా 

గ్గహింపవచ్చును” అని యొకరక్షణ వాక్యమును వా9౨సికొనియున్నారు. 

ఇందులోని'"'ధర్మరాజునోటవెలువడిన ధర్యజ్ఞానివాక్యములు” అను నవాంత 
రవా మునండరలి యనారత నటులుంచి రహాస్యజ్ఞాల పట్టికలో 6జేర్చుటకు. 

దిక్కనని వయాజిగారి కిష్టములేని ___ ధృతరాష్ట్రునింగూడ6 జేర్చుటకు 
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సంస్కృతభార తోద్యోగపర్వమునందలి యాధారమును గూర్చి పిస్తుత 
మనావశ్యాకమగుటచే వదలి యీపట్టికలో. జేరని దుర్యోధను నికటమున. 
జేరిన భిష్కు6డు పినంగించిన పసంగము నుడాహారించు చున్నాండను. 

శో. ఉత్సాహ యతిరాజంస్వాం విగ యా పాండవైస్పహ ః 

వరుష? కత్త్లనోసీచ కర్లోవై కరన _స్తవ. 

(ఉద్యోగపర్వము, 168 వ అధ్యాయము.) 

ఎపెనుదాహరించిన వై కర్తనవదహియోగము రథాతిరథనిశ్త్రయ 
ఘట్టమునందలిది. దుర్యోధను నుద్దేశించి పలికినది, కావునం బూర్వపక్షు 
చిట నర్ధాంతరకల్పనకు దిగవలెను. ఆయర్ధ్థాంతర కల్పన యందలి యసారత 

మరల జర్చింప నవసరములేదు. కావున బై పట్టికలో దుర్యోధనుని 

గూడ జేర్చికోవలసియున్నది. ఒకవేళ దుర్యోధనులం డెజు6ంగకున్నను 
థీష్ముండు రహన్యమెజింగినవా6 డగుటచే నట్టుప)మాదవశమున నుడివి 
ఆపి మాదమును సవరించుకొనుటకే యీకిగింది విధముననవలంబించెనే మో, 
ఆక్ష్లోకములు గూడ నుదాహరించి చర్చించుకొందము. 

తాం వియుక్తః కవచేనైవ సహాజేన విచేతన; 

కుండ లాఖ్యాంచ వివ్యాఖ్యాం వియు క్తస్పతతంఫృుణిీ. 

మెళ్ళోకమునందలి కర్షకవచకుండల పహాస్తావము మొదటి వైక_ర్తన పదము 
వలన సంశయమునందుచున్న దుర్యోధనుని కనులనీరు తుడుచుటకే (ప్రవ 

_ర్పంచి నట్లు కల్పింపుదపున్న్నను, ఆయ్యువారు తానాడిన యబద్ధమును దిద్ది 

కొన్నను తెలివితేటలుగల దుర్యోధనుండు శీఘోరిపస్టితమగు సూర్యపుత్రుం 
డను నర్ధమునువదడలి తాతగారు తన కొరపాటు సవరించుకొనుటకం. 

బ9సంగించిన బహిరంగార్రమునడల నెట్టు విశ్వాసమూన6గల6౬ డనునది 

యిట ముఖ్యాంశము. మజియు దుర్యోధనునికింగూడ డెలిసినను ధృత 

రాష్ట్రనితోపా కే చిక్కు_ లేదని యీమీ (దం బూర్వపక్షులు వాదమునకు దిగు 

దురు కాంటోలును, అగుచో నీకిందియంశమున కేమందురో ? 
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శ్లో, కోహిశాంతనవం భీహ్మం (ద్రోణం వై క ర్హనంకృపం॥ న్స్ 

(కర్ణపర్వము, 67 ఆధ్యాయము. 

పెశోకములోని వెకంర్షనపదము (శ్రికృమ్తు. డర్హునునిగూర్చి 
పలికిన వాక్యములోనిది. (శ్రీకృముండు పట్టికలో6౬ జేరినను నర్షునుఃడందు( 

జేరలేదే ? కుకల్పన కుదిరిన. గాని యకర్షునునికి యభధాశుంతార్హమున 

నిజముతెలిసి కొంప మునుంగునే? అర్హునుని కీరహస్య మే తెలిసినచో ధారత 
మాగిపోక సాంగునా ? ఇట గతియేమి? అక్టునునిగూడ రహాస్యజ్ఞా లీ పట్టి 
కలో జేర్చుకొనియే భారతమును సాంగించుకొ నుబకు( ర 

సియత్నింతు తురుకాలటోలును. అట్లు పంయత్నింతురెని వెనుక నెవరో న 

మందభ్యాసము గల a స సన్న్వాసమును స్వీకరించుచు నల్ల 

మందునకును దానికి వలసిన గేదె లోనగు పరివారములకుగూడ సన్నా్యాస 
మిప్పించవలసినడిగా పిసంగించిన పిపంగముంబోలె నుండునుగదా ? 

బైకంరన పదద్వారమున నర్జునునికి రహస్యము తెలిసినను జిక్టులెేకున్న చో 

నది తెల్పెడిరహస్యమునే తెల్పు కానీన పదమును, నన్నయ్యభట్టారకు( 

కో 

డర్దునునినోట. బలికించిన6 దే మి? ఇప్పటికి నన్న యభట్లా రకుని భారత 

మును దమకుందోంచి నజ్లైల్ల విమర్శించి యజ్ల్ఞతను గల్సించు వారికి వ్యాస 
nals) యా 

భట్టారకుని భారతముగూడ గుటజియగుచుండుట ధు)వపడినది. కనుక 

మనపూర్వపత్తులు వా9?సిన యిీకిగిందివం కులు వృధాభిమాన పయు క్ర 

ములో కావో పా?జాలు నిర్హయింప(గలరు. 
మ ౯న 

“కాసీన శబజబమునకటి సాధువాదమున్నటు మనవెంకటళశాప్రిగారు 
ou (sa) ళా 

సాధింపంగలరా ? అనునంశము ముందు పరీక్షింప€6 దల౭చియు 

అట్టి సాధువాదమన6గా నెట్టినాధువాదము ౭ మనపూర్వవపతిలు 

వై క్కరనపదమునకు6 జెప్పంబూనిన యసంబద్దవా దము. అది యసం బద్ధ 

'మైనప్పుడు కాసిన శబ్రమున కట్టి దురర్హమును వెంకటశాత్తిగా రేల చెప్పె 

దరు? చెప్పరు. చెప్పనిచో విరోధపరిహారమెట్లు ఘటించును ? వెంకట 

శాన్రిగారి వాదము విరోధ ముభయత కలదని చెప్పుటయే కాని పరిస 
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శించుటతో సంబందించినది కాదని నాటిసభ్యులెజు6ంగు దురు. ఈ యంశమును 

చిరకాలము కిిందటనే ము[దింపించిన మాభారతనాటక పీఠికలో (వాసియె 

యున్నాఠరము చూడు డుం 

చ. ఒకటికి నొండు గంంధమునకుండు విరోధము దానికేమి ? వ్యా 
కృతములై న పొ_త్తములెనెంప వొకండాక(డున్ మజింతయి 

క్రి చాకపొ త్ర మేని యు. బఠించిన దానికి దానికే అగ్నిం 

పక “సిజరీతి గలునిది బిహ్మాకునై స లగింపశక్య మే. 

యి 

జ 

సంస్కృత మహాభారతమునందలి వైెకర్తన పవదమువలనందోండెడి 

విరోధములేమి, తెలుంగు భారతము నందలి కాసీనపదమువలనందోంచెడి 

విరోధమేమి, జాగుగ యోజించినచో విరోధాభాసములుగాని నిక్క_వగు 

విరోధములు కావని చాలమందె సహృదయులు వక్కాణించు చున్నారు. 

వారి సమాధానము నాకు హృదయంగమముగానే కనుపట్టినను బిస్తుతము 
దానిని జూపవలసిన యావళ్యకత లేశమును లేకుండ చేసెను. పూర్వపతు 
అకు కానిన శబ్లమెంత యపకారమో వై కర్తన శబ్దమును నంతియ యప 

కారకమనిచూపి ముగించు చున్నాండను. తెలుంగు భారతమునందలి కాసీన 

శబ్దము పాంసనజ్టానమున వాడంబడియుండుటను బూర్వపక్షులు గమనింప 

వలసియున్నది. ఇది యిటులుండంగా రామాయణములో పిడుకల వేట్లా 

(క గా సనీసందర్భములో శమా హరా పదును గూర్చి పూర్వమెన్న6డో 

యెవ్వరో మమ్యృడుగంగా మేమల్లవారిని బూంర్తిగా సమాథానపజచిన 
దానినె_త్తికొని మము్ము6 గొంతవెక్కిరింపల బూనుట యాశ్చార్యములో 

నవాంతరాశ్చర్యము. ఈసందర్భమున వారి వాాంతలోని కొన్నియక్కరము 
లుదాహరించు చున్నా౭డను. 

“కమాపణ సాధువనుటకు సంస్కృత వ్యాకరణ సూతంములేమి 2 

చినికి ధాతువేది ? పిత్యయ మేది 2 పికృతియేది ? కమావనణ శబ్దము 

యొక్క. అంతమైన కనా కార మెట్లు వచ్చును ఇ” 

ఇట్లు వా9సి యీాకింంద మాత9ముకొండొక వినయమును జూపుచు 

నంతతో ముగించెను. మె వాత వలన మేము నాంటిదినములలో, గవ 
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పతికలో నిచ్చిన “క్షమాపయసిచేన్యాంత్వం”” అనునది మాతొమే 
యీప్పచ్చకు6 డెలుగును గాని యాదినములలోనే యచ్చుటన పాండ 

వాళ్వ మేధములో లిఖించిన పంక్కులుగాని గురుదకిణ పీఠికలో నుదాహ 

రించిన కమాపణైక పదయోః అను రసగంగాధరస్థ ప్రయోగమునుగాని 
లేశమును నెలు(గడని (ధువపడుచున్నది. ఈమ్మాక మే చూడక (ప్రశ్నించు 

సనీయలమఘుండు వాచస్పత్యమునం దీవిషయమె యెత్తుకొని నామధాతువు 
నుగా రూపనిప్పత్తిని జూపి వేదము నుండియు, బురాణమునుండియు( 

లక్షణగంధము నుండియు€ జూపిన యుదాహారణములు చూడక పోవుట 

యొకదొసంగు కాదుగదా? పోనిండు _పె6ంజెప్పిన సందర్భములేవిగాని 

చూడకయే పిశ్నించెననుకొండము. పిశ్నించుటకేని యీూమహాభాగున 

కధికారమున్నట్టుతోంపదు. చూడుడు. “ధాతువేడి (పత్యయమేదిి” అని 

పిశ్నించను ? యు క్రమే. వెంటనే ఆవాక్యమునందే పికృతియేది ? 
ఆనికూడ నడుగ మొదలిడెనే ? దీనికి నేనేమి సమాధానము చెప్పంగలను. 

ఇయ్యెడ ధాతువు వేలుగను బగికృతి వేలుగను సమర్థించుటయొట్లు ? 
ధాతువేపికృతి పికృతియే ధాతువు. కావున సీవిషయమున. బృచ్చకున 

కేవిధమైన సమాధానముగాని యీవలసినదిలేదు. ఆదిగాక పరిజ్ఞాతయే 
మైనచో మొట్టమొదట మేము కృష్ణాపష్యతికలో. జూపిన క్షమాపయసి 

యను (ప్రయోగమువలననే సూతప్రాయముగా సర్వమును గతార్హమగు 

చుండగా మరల నెందులక౧బశ్న్చించెడిని. కావున దినింగుఆిచి వాయ. 

బూనుట జలతాడనాదివ్యర్హ వ్యాపారములలో. జేరునని (పన్తుత మింతతో 

విరమించు చున్నా6డను. 



జలకతాశనవం 

శం పాజ్నామతస్యకధితం వసుషేణ ఇతి క్షితౌ 

కర్ణో వెక రన _శ్చెవ కర్మ ణాతేరసోభవత్. 

(భారతము, ఆదిపర్వము) 

ఇట వ్యాఖ్యానమున నిటులున్నది.._. వనునా = కుండలకవచాదిద9 

'వ్యేణ--బద్ధ ఇతి వసు షేణః,సహజకవచకర్తనా తృ_ర్లః, విశేషతః, కర్తనః 

స్వార్టే తద్దితః వస్తుకన్తు విక ర్తనన్య,శూర్య స్యాషక్య శ్వార్ర్యైకర్తనం. 
ఇటులు విస్పష్టముగా వైక_ర్తనశ బ్బమునకు నిర్వచనము కనుపట్టుచుండ(గా 

గ వ మార్చి 1928 సం॥ న్యాయదీ పికలో వృధాగా నతో చెత్తను గూర్చి 

వాాయుచు. బై వైక_ర్హనశబ్దమునకు తమపొరపాటును సమర్ధింపంగల 
యర్ద్లముకూడ నున్నట్లు వాగియుచున్నారు చూడుడు... 

సహజకవచక_ర్తనాత్, కర్ఫః, విశేషతః క_ర్తనేన వైక_ర్తనః స్వార్డై 
తద్దితః. తాత్పర్యము. అతనికి పూర్వము వసుషేణుడు అను పే రుం 
డెడిది. ఆకర్మవలన నన(గా, సహజకవచకుండలములు కోసియిచ్చుట 

వలన కర్టుండు అని,వై క ర్హనుడు,అని సిరుల నండెను. అని యేమో 

వాయ మొదలిడి “వ్యాసుడు ము_క్తకంఠముతో వైక_ర్తనళ బమునకు 

సహజకవచకుండలముల6 గోసియిచ్చినవా డనునర్హమును స్పష్టపరచు 

చుండగా నది వ్యాసునియభిపాగషయము కా దనుటకంటును, కుతర్క_ మును 

విరుద్దవాదమును మణి యొకటి లేదు” అని వాసి యున్నారు. వ్యాసుని 

యభిపాగియ మిట్టిదియే యె wage “కర్ణా త్తస్మాత్క_ర్మణా తే నక ర్షః” 

అను నరణ్యపర్వనిర్వచనము విరోధించును.క_ర్తనకర్మవలన( గల్గిన పెరు. 

కర్ణుడు అనునదియే కాని “వైకర్తను(డు అనునది కాదని యరణ్య 

పర్వనిర్వచనము  స్పష్టీకరించుచుండుటచేతనే.._ “వస్తుతస్తు విక_ర్తనస్య 
సూర్యస్యాపత్యత్వా వక. తనలో అను సీలకంఠరీయ వ్యాఖ్య స్పష్టపఅచెను. 

పితిపకు లీ"వస్తుతస్తు” అను వాక్యమునే యెత్తకుండుట ళోచనీయము. 

పంచాంగములు చింపినచో నక్షత9ములు పోవు గదా! భారతమున. 
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బిస్తు త విషయ మాదిపర్వమందును,అరణ్యపర్యమందును గూడ గలదు, 

అందు నాదిపర్వములో__ “కర్లో వెక_ర్తన శైవ” అను సముచ్చ 

యారద్దక మగు చకారఘటితపంయోగము కానవచ్చుచున్నది.దానింజట్టి 

కొందు క_్రర్తనరూపకర్మవలన( గలిగినకేర్లు.-- కర్దుండు చై క _ర్తనుండు 

అను రెండును నని భి)ిమించుచుండంగా విశేషదంష్టయగువ్యాఖ్యాతస్టలాం 
తరమున నున్న “కర్ణా త్తస్మా తృర్మణా తేన కర్షః” అనుదానిని 

దిలకించి వారిభ)మను వస్తుతస్తు అని ఖండించె నని వ్రాజ్ఞుల కెల్ల విస్ప 

ష్ట్ర కాన=_విస్పరింపగు. 

మణియు నీ.__. చై వ అనుపాఠము కొన్నిపితులలో నుపలబ్ద 

మగుచున్నది. కాని తారానాధతర్శ_వాచస్సతి తన నిఘంటువులో “తతో 

వైక_రనః కర్ణః కర్మణాలతేనసోభవత్'”అను పాఠమునే యుదాహరించి 
యున్నా6ండు-ఆపాఠమువలన.___ వెక_ర్తనః, వికర్తనప్పుతు. డైన, సః, 

ఆ వసుషేణు(ండుంతత। అనంతరము, అనంగా సహజకవచకుండల దానా 
నంతరము, తేన కర్మణా;ఆక_ర్రనరూపకర్మచెత, కర్షః క 
కలవాడు, అభవత్ _అయ్యెను . అని నిస్సందిగ్దార్ధ ముపలబ మగుచున్నది.ఈ య 

యర్లమునకు “కర్ల్ణ్లధాతువును" అరణ్యపర్వనిర్వచనమును, నిఘంటువును 

వ్యాసుని యితరతపవివృం_త్తియును, వ్యాఖ్యాతృసిద్దాం తముసు దోడగు 

చున్నవి. పె౭గా నపసిద్దాంతమువలనంగలు- విక_ర్తన-క_ర్తన పదములు 

తెచ్చి పెప్టెడిచిక్భు_-లకు వలను లేదు. మణతియు బై కంర్తన శైవ, అను 
పాఠము నెత్తుకొనికూడ వ్యాఖ్యాత తప్పుతోవ తొక్క_తేదు. చైవ ఆను 

దానింబట్టి యుభయసామానాధికరణ్యమును వివక్షించుట ము న్నెవరో 

కృతకసన్న్యాసి “మహాయోగిభ్య ఏవ చి అను శ్రోకమందున్న 

“ఏవచ'* అను నవ్యయద్వయమునకు._ “ముండమోపు” అను నర్హమును 
జెప్పి తనతో నున్నవితంతుశిష్యురాలికి గూడ నొకవిస్తరిని వేయు మని 

ప్పిన తప్పుతోంవవంటిదగు నని వ్యాఖ్యాత బాగుగం దెలిసికొనియెను- 

వుననె చైవ అనునది పాదపూరణార్హ మని (త్రోసిబేసెను.ఇట్టి యవ్య 
ములే కాక బుషులకవిత్వములో మతీకాన్స్ని సమాససదములుగూడ+ 

ల్ల 

Wi 
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బాదపూరణార్గము లుండు నని పారిజ్ఞు అతెజు6గుదురు. “కుంతీపుత్రో యుధి 

పరః" “రామో రాబీవలోచనకః” ఇత్యాదులు "పెక్కు చో ట్ల నుండు నప్ 

నిరర్హకములు కలవు. అది యటు లుండె.పిస్తుత మవార్ష్హమును బురస్క 

రించుకొని యయిదుకాలములవ్యాసమును వాాయుటయే కాకు, పెంగా వస్తు 

తస్తు అను వాక్యమును పూర్తిగా మిింగివేయుటయును గాక్కనా టి 

సభలో... “వై కర్తనశబ్దమునుగూర్చినొ (ప్రసక్తి లే దని యపలపించు 

టయును గాక - ద్రౌసదీస్వయంవరఘట్టమున  నన్నయ్యభట్టువాడినన్తు, 
వ్యాసుండుగూడ సంస్కృతమున కానినశబ్దమును వాడె నని వెంకటశాస్త్రి 

వచించె నని బౌంక మొదలిడుట మిక్కిలి విషావకరము.సంస్క్టృతమునం 

గూడ గానీనళబ్ద మె వ్యాసుండు వాడె నని వెంకటళాత్తి యనుట నిక్కమే 

యగు నేని మొట్టమొదట వెంకటళాన్తి నే మని యడగవలసియుండునో 

లోక మెజు6గదా ? వైకర్తనశబ్దమున కన్యార్లము నెప్పి యది పూర్తిగా 

దమకు విషమింప(గా దానిని బితికించ నెంచి యిన్నిపాట్లు పడుటతో. 

బనియే యుండదు గదా * “సంస్కుతభారతమున నున్న కాసినశబ్దమును 

జూపం దగు” అని హపిశ్నించుటతో సర్వమును గతార్లము కావలయునే. 

_పెంగా నిది యిటులుండ(6 దవముకు బొత్తిగా సంబంధముటేని తమాపణ 

శబ్దము నెత్తుకొని వాాయుచు..... “బంకాయ పిచ్చికొండి” సామెతను 

జై_ప్తికం దెచ్చి దానిని వెట్టిమొట్టిమాటలతో నపలపించు కందులకు ? ఇది 

యంతయు గుజితింపంగలపా9జ్జ్ఞలోక మింకను గలదు.గాన నిందుంగూర్చి 

భారము వారికే వదలితిని. మజియు నీ విషయమై యంతో యింతో (ప్రస క్తి 
(శ్రీ మా గురువరేణ్యుల కున్నట్లు 1823 సం॥ 21 వ తేది న్యాయదీపికలోని 

వై క_ర్తనశబ్దవిచారము అను శీర్షి కకిగిందివ్యాసము వలన (ధ్రువపడుచున్నను, 

నేను వారి శిష్యుండ నగుటచే మోమోటము విడిచి యీ విషయమున వారిని 

పంల్నింపంజాలను. (శ్రీవారి. గొంధస్టమగునక్కరములే మీ కాధారము 
లనియు, _ (శ్రీవా రేకారణముననో పరస్పరవిరుద్దముగా నందు లిఖించి 
యుండిరనియు,దానిం గైకొని వీలిచ్చినంతలో నుపసత్తిని (వ్రాసి నాకు 

సాధ్యముగానిపట్టున “చింత్యము"*” అని వాసి విడిచితిననియు. టబ్రాజ్ఞ 
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లోక మెజుంగును-కాని నా గురుభక్తి నెజింగిన శ్రీవారు నన్ను కమింపక 
వాదపంధానముగా6 గొంత వాిసియున్నారు,వారి పృతివాక్యమునకును 

వారుమొదలగుగురువులపిసాదమువలన ను_త్తరము మనవి చేసుకోందగిన 
శక్తి యంతో యింతో కల్గియుండియు నందులకు బారిజ్ఞలోక ము సహాంప 

దని యెంచి (శ్రీవారు చెన్నవురినుండి దయచేసినపిమ్మట వారి దర్శనము 
చేసికొని నాకుల గలయభిపాంయమును వారి సన్నిధిని మనవిచేనుకొన( 

దలచి యిం దె_త్తక మిన్నకుంటిని. మరియు (శ్రీవారి భారతమునందలి___ 

“(DD 'వైక_ర్తనుండు, విక _ర్హననుతుండు, భానుసుతు.డు. (2) 

కుండలార్టంబు కర్ణక_ర్హనంబు చేయుటంజేసి యతండు కర్ముండునా. (బ్రసిద్ది 

గాంచె. (64) సద పం అకు పస్తు క్ రనముచేసి "వతం 

వియచ్చరవల్లభున కిచ్చినకతన( గర్జుండు వికర్తనుండు నాంబడియొ” అను 
తిితయములో నొకటిరెండులకు మూడు పూర్తిగా విరుద్ధము. ఈమూ(డవ 
వాక్యము మీ రిపుడు వాసినతాత్సర్యమునందలి సామానాధికరణ్యమునకు( 

గూడ ననుకూలింపను; అనుకూలించుచో (శ్రీవారివాక్యు మిటు లుండవల 
యును “ఇచ్చినకతన నతండు, విక నుండును, గర్హండు నాంబడియె” 

మరియు శ్రీవారియభిపాియుము కూడ నుభయసామానాధికరణ్యటోధకము 
గా దనుటకు నిటీవల శ్రీవారు న్యాయదీపికలో _ వారిసినవ్యాసము లోని 
“వచనపతితము” లోనగు నక్కరములవలన నయ్యెడం గల వికర్తనపద 
మును వైకర్తనపదముగా సవరింఫ6 బూనినట్లు విస్పష్ట్ర మే. అంతియకాని 

“వె వొ పాఠమునుబట్టి వా రప్పటికీం బవ _ర్హింపం దల6౭పలేదు. ముందును 

బ9వ్వర్సింపరు. అది నిలువ దని (శ్రీవా రెజణు6గుదురు. వారి రచనకు( 

గెండొక సమర్ధనము గలదు. అది వారును నేనును గలసికొన్నపిమ్మటం. 

బికటిత మగును. ఉభయసమానాధఛికరణ్యమున కనంగా? క్రర్షనమువలన, 
గిన కర్కప్రయు క్రనామమును కర్ణుడు, వైక్నర్తనుండు అను రెండును 

ని ప్రతిపకులు వాాయుచు భారతమున. దజుచుగా వాడిన “కర్లోవె క 

_రన; “= ఆనుచో. గలపునరు_క్తిని సమర్థింప( బూనిరి. వ్యాసున కభిపే 

తముగాని తప్పుటర్థమును జెప్పినప్పుడుగదా కర్షశబ్బవై క_ర్తనశ బ్బములకు 
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పునరుక్తి కలుగుచున్నది. సిద్దాంతార్రములో? బునర్వుక్తి గలడా ? లేదు. 
ఈ పునరుక్తి వచ్చుట యొజింగియే వ్యాఖ్యాత “వస్తుతస్తు'” అని యా 

తప్పుడువ్యుత్సత్తిని ఖండెంచె నని ప్రాజ్ఞు లెలు(గుదురు. మైంగా కర్తనము 
వలననే మ్వైక_ర్తనుండేని యితరత౦) వ్యాసుండు కర్టునకు క్నర్పన - ఏక్నర్తన 
శబ్దములు రెండును వ్వైక_ర్రనశబ్బముతోపాటు వాడవలసి వచ్చును. 

ఇత్యాదిబాధలు నా వ్యాసమునం జూపంబడినవే. చూపినవిషయమును మరల 
నెత్తుచుంటచేతనే యావ్యానము “' జలతాడనము '” నాంబడుచున్నది. 
వ్యాసులు వేశొక్క_చో నెక్క_డనేని సీ చూపిన వ్యుత్పత్తిని జూపుట గాని 

లేదా వ్యాఖ్యాతలు వివరించుట గాని లేదా వ్యాసులు విక_ర్హన, క ర్రనపద 

ములు కర్ణపరముగ వాడుట గాని, మీ కుపలబ్ద మగువరకు మీ వాదము 

బ్రదుకదు. మనమనవాదములను బితికించుకొనుటకు “భారతః పంచమో 

వేదః” అనునంతటి పిమాణగింధమునకు మొదట నెజుంగకున్నను 
నిటీవల నెజింగికూడ దప్పుడుకల్పనలు చేయుట మిగుల హానికరము. 

(శ్రాయుత రెడ్డిగారి పరిశీలనయెడల నీ స్వల్పలోపము నంగికరించినంతలో 
వారికి. గాని మనక. గాని కల హాని యంతగా నుండదు. కాని భారత 

మున కపార్ధ్థము చెప్పంబూనినచో. గలిగెడి హానికి పరిమితి యుండదు. 

శ్రీాయుకరెడ్డిగారు వ్యాసంగ మితరభాషలో? జేసి యీ భాషలో నింకటి 
విమర్శనము చేయ(గలవారె యుండుట మిగుల యభఖినందసీయమే కాని 

శ్రీయుతులు వాిసిన యక్కరము లన్నియు నిల్చి తీరవలయు ననుట 
కష్టసాధ్యము. ఇదె వారికే కాదు ప్రత్యేకించి సంస్కృతభాషలో వ్యాసంగ 

మొనర్చినవారికి. గూడ గష్టసాధ్యమే. మొదట డెలిసియో, తెలియకో 
మీరు కొంత పయత్నించి “కాసిని శబ్లవిషయమునం దెలుంగుభారతము 

నాకేపించిరి. సజాతీయమైన విరోధ మట్టిది. “వైకంని శబ్దమువలన 
సంస్కృతభారతమునకును గలుగు నని నేను నుడివితిని. దానిమీంద మీరు 

వై క_్తనశబ్దమునకు, ఆర్హాంతరకల్చన చేసి చూపుచు నామీదికి దాడి 

వెడలుచు నన్ను మిక్సి_ అగ పెక్కి_రించిరె. ఆ వెక్కి_రింపులను నను గణిం 

పక హపిధానవిషయమునే యెత్తికొని సవిమాణముగ వ్యాసమును బ్వక 
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టించితిని. ఇపుడు మీకు వైక_ర్తనశబ్దమునకు సూర్యపుతుం డను నర్దమే 
యా" _క్రముకాని వేజెక యర్గము యుక్తము కాదని తెలిసినది. కనుకనే 

“కర్లోవెక_ర్తనః” అనుచో6 బునకుక్తిని వారింప మొదలిడినారు. మరియు 

సీ “"వెకర్తనొ శబ్రపరస క్రి నాండు ఠా తే దని యపలపింప మొదలిడినారు. 

ముంజేతికంకణంమున కద్దమెల 2 ఈపిషయయె నాకు మీ రీ-పెని వృధాపరి 

శమము గలిగింపకుండునట్టు చేయుటకు (శ్రీమాగురువరులు సమర్థులు గాన 
సను. జారేసి బారర్రించుచున్నా6డను. (శ్రువారు నను పిస్తుతము గంధాదు 

అనుగూర్చి విశపషిలళ్చి బుద్ది పరిశం మచేయు చో దడలతింప్పువలన చాధపడు 

చునను నంశ మును బూర్తిగా శసయలగం దురు అట్టిచో క రొనర్చు కువా 

దము సహాంవరాచయ. ఇ6క నేని స న్న్ననుగం౨హించి మిమ్ము స్త యవపార్డ 

వాదిమునుండి మరల్లు రని నము్ముచున్నా 6డను. మీకేని యా పంచమ 

వేదవాక్యమున కీ యపాక్టకల్పన సముచితము గాదు సరికదా? శేషియః 
పదము కూడ కామ, 

ము. ఆల (శ్రీహ ర్లుండు వేదవాక్యముల కన్యాయార్హ్లమున్ జెప్పి బా 

ములపాలై చెడె లు ప్త్రమాసమును వమ్మున్ జేయ? టోరాడి పే 
రలుకన్ జెంచినయట్టి విశ్వ పతి పాడాయెన్ (బమాణముగా. 

గలదే నీ వనినట్టియర్గ మిట వక్కాణింపు మింతేటికన్. 

నానారాజసందర్శనములోని _పెపద్య మిట్టి డిద్దడబిద్ధ్రవాదములొన 

ర్పువారింగూర్చియే యువపయోగింపంబడినది. మీరు చెప్పినయవార్హ మును 

వ్యాసు+డు చెప్పలేదు, లేదు, లేదు. మీరాతనియం డా లోపము నాపాదించి 

పాపమును గట్టుకొనుచున్నారు. మీవాదమును మీరు స్టైరపరచుకో నెంచు 

నెడల మీకు సహాయభూతులగువండితులతో రాజమహేంద్రవరముననే సభ 
నేర్పణచి యందులకు దయచేసి వాగ్వాదము నొనర్హురేని మాఛ్యనస్థ్యము 
వహించిన పండితో త్తములు నాదేపిడివాదమో ఇతరులడే పిడివావమో,లేక 

ఆధా త్శువాద మో నిర్హయం౦ప6ంగలరని మనవిచేయుచు నీ జలతాడనమునుం 

డియో, యీ పిష్టపేషణమునుండియో యింతట విరమించుచు సీశ_క్రియు 
కుల నెణుంగక యింతదసుక జసినవ్యాసంగమున్నకై వగచుచున్నా6డను. 
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శ్లో ఉచిత మనుచితం వా కుర్వుతా కార్యజాలం 

పరిణతి రవధార్యా యత్నతః పండితేన 

అతిరభసనక్క్ళతానాం కర్మణా మావిప త్తే 

ర్భవతి హృదయదాహీ శల్యతులో విపాకః. 

ఈ శ్లోకమునకు గూడ మీరు నాయందే సమన్వయము కల్చింప 

యత్నింతు రని నేను మీ వ్యాసమందలి యో కింది యక్క రముఐ వలన 

నెలుగుదును. ఆయీయక్కరములు మీకు*+ గలఫాహసమునకు మేరమే 

లే దని తెల్పుచున్న వి చూడుడు, 

“ వ్యాఖ్యానతో విశేషపితిప త్తి ర్నతు సందేహా దలక్షణం ” 

(సందేహమున్నంత మాతముచేత లక్షణము కాదు. వ్యాఖ్యానము విశేష 
ముల జెప్పి సంశయములం దిర్చునుు ఈవాంతలో “నహి” అనుటకు 

బదులు “ నతు” అనుట కేమి యాధారమో? పరిభాషేందు శేఖరములో 
“హి, యస్మాత్” అని యర్లము వా9సికొనియెనే. ఇపుడు “తు” అని 

మార్చుట కర్ణమేమో ? గృోంధక_ర్హ వ్రాసిన యర్థము “తుతు,తు,తు” ఆని 
నిషేధించుటకుంగదా. పెంగా దానికి మీరు వొసినయెడల యెవ్వండు విశ్వ 
సించునో ? ఇది యంతయు “తుతు,తుతు” అని యర్థము చెప్పి పోవల 
యును గాంటోలు. తమాపణశబ్దమును గూర్చి వా9సినతప్పు మాటలను 
ముదాిపకపిమాదము అని యపలపించితిరి గదా? ఇపుడుపరిభాషను 
బాడుచేయుట నెట్టు తప్పికొందురో గదా ?....ఇంకను నిప్పటి వ్యాసమున 
““వేరుజాఅలుట” లోనగు లఘుతరో కులు కొన్ని గలవు. పిధానాంశము 

నకు సంబంధింపనియట్టి తస్పుడుపంసంగము నెత్తి గృ్రంధవి_సరమొన 

ర్పుట న్నిష్పయోజన మని యు పేక్షించుచు. గర్యవశ మున మీక దటస్థిం 

చినపండితసహాయ్యమును దుర్వినియోగము చేయక భారతళ్లోకమునకు. 

బండితసమ్మతమైన యర్హమును డెలిసికొనుటయందు వినియోగించి బాగు 

వడం గోరెదను, 



క“ వేం శ యస సై యున్నమాటి 

““అమవసనిసి యన్నమాట అలసన పెదనా”" అని తెనాలి రామ 

లింగకవి పెదన్న గారిని వెక్కి రించినట్ల్టు నిషపరంపరవల వినడం వుంది. 
6 ౧7 రు ne) 

మూ వెక్కి_రింపు రామలింగంవంటి విద్వతక్క-వివల్ల జరిగిం దంటే నాకు 

హవాలా ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది. 

“అమావాస్యాశ బ్రతదృవం అమవస” అని కూడా యొజకు్కుండా 

వండే కవులు ఆకాలంలోకూడా వుంచే వుంటారనుకుందాం గాని, ఆలాం 

టివాళ్ళు ఆపెదన్నగారి వద్దకువెళ్ళి---”ఎమిదిని 'నెపితివి కవితము"” 
© | wn 

అంటూ కసక్కె_ంచేస్తూ “పెదనా £” అని సంబోధించి మాట్లాడడం 

కూడానా ఆని నా సందేహం. ఆంధ గిర్వాణాలలో సమగ9మైన పాండి 

త్యంవుండి, అనేక ప్రయోగాలు అత్యపూర్వాలు పియోగించి, యెవరేనా 

కిక్కురు మనేయెడల._“ఒకరికవిత్వమం దెనయు నొప్పులు దప్పులు 

నా కవిత్వమం దొకనికిం దప్పు వట్టం బనియుండదు” అని గర్జిస్తూ, తప్పు 

పప్టేయెడల వెంటనే “సిక మొదలంటం గోతు, మణి చెప్పున, 

గొట్టుదు ” నంటూ ఢంకామీంద దెబ్బగొట్టి (ప్రకటించే రామలింగ మేమిటి? 

నిర్దుష్టమైన “అమవస” పదాన్ని తప్పనడ మేమిటి ? అని నాకేకాదు, 

పకృతి వికృతి జ్ఞాన మదూతృరపున్నుకవికెనా శంక కలక్క_పోదనుకుం 

టాను. పనితోపని ““కోతున్”” అనది చిన్నయ్యసూరి తప్పనడంకూడా 

అనాలోచిత మే అనకతప్పదు. యెక్కడో పియోగించాండా రామలింగం 

ఆ పదాన్ని ? తనకవిత్వంలో “'తప్పు”” అనేమాట నోటమ్మట వచ్చేటప్ప 

టికి జరగందగమర్యాద జరిగితీరుతుందని పితిజ్ఞప్టే పద్యంలో (ప్రయో 
క మ డం 

గించాడుకదా ? డీన్నిబట్టిచూ స్తే ఆకాలంనాటికి “చేతున్ ” “కోతున్ ” 

అనే పియోగాలు తప్పులనే సిద్ధాన్తం పుట్టివుండదనేమాటకు పితిచెప్పేవా 

రుండరనుకుంటాను. ఆకాలందాకా యెందుకు ? కూచిమంచి తిమ్ముకవిగారి 

కాలంనా6టికికూడా ఆయి అపసిద్దాంతం బయలుదేఅనేబేదు. కనుకనే 

“తనరారన్నుతి సెతు సేతుహిమవతీ” అని ఆ సార్వభౌముడు వాడు 
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కొని వున్నా6డనేది అపోహకాదు. యేదేనా దిద్దితే దిద్రంబడుకుంది గాని 

యీ “నుతి సేతు సేత” పీయోగం దిద్దితే యింగువ దొంగతనంలాగ 

పట్టిచ్చి తీరుతుంది. యింతకూ అప్పటికి యీ యిరవయ్యోశ తాబ్దంతరోలాగ 

తెలిసీతెలియని జ్ఞానంతో భారతాన్నిదిద్ది “బగ్గంపాడు” చేయడం తటస్థింప 
లేదుకనక, యాశంకాసమాధానాలకు అవకాశమే వుండదు. తిమ్మకవిగా 

రికి కొంచెం యిటీవలికాలంలో వున్న మాము తాత నరసకవిగారున్నూ 

యీ “నతు సేతు” యమకంకేసనం అంగీకరించేవున్నారు. మాము తాత 

గారు లక్షణ గ౨౦థాలు వాసినట్లు లేదుగాని ఉభయ భాషల లోనున్నూ 

మంచి పాండిత్యం గల కవి అనుకోవడం వినివున్నాను. కొన్నిచోట్ల 

వ్యత్యాసాలుకొన్ని కనపడతాయికాని, అవి ఆయనకు అప్పకపీయం దొర 

కని కారణం చేత దానికి సంబంధించినవిగా వుంటాయి. పోనీ మాము తాత 

గారిని తోనేసినా తిమ్మకవిగారిని తోనేయడానికి అవకాశం బొత్తుగా 
కనపడదు. యీ కర్మం సంస్కృతంతోపఫాటుగా తెలుక్కి_ కూడా అట్టులూ, 

లిట్టులూ, లృట్టులూ పెట్టి ప్రక్రియలు మొదలెట్టడంలో కుదరకపోవడం 

చేత వచ్చింది. సంస్కృత వ్యాకరణంవంటిదానికే లొంగనివెన్నో వున్నట్లు 

ఆవ్యాకరణ మే చెపుతుంది. అట్టిస్టితతో యీ ““చిన్నదీపం” తెలుక్కే_మంత 

వెలుగిచ్చి సంస్కారంచేస్తుంది ? 

ఇంతకూ మనకు కావలసింది, రామలింగకవినా6టికి ““చఇతురు 

“కోతురు” అసాధువులనే విపరీతజ్ఞానం కవులలో పి వేశించలేవనేది. ప్రవే 
శించేవుంచపే యెవరో వకరు లేచి... “యేమిటమ్మా ? సీపుతిజ్ఞ మళ్ళా 

చెప్పు క్ు సీకవిత్యంలో తస్పులెదంటావే ? తప్పులేదనే ప్పతిజ్ఞాపద్యం 

తోనే ““కోేతున్" అన్నది వుందే ?”” అని ముదలకించకపోతారా * ముదల 

కించి అంతతో సరిపెడతారా ? అతడు యితరులకు జరిగిసానన్న మర్యా 

దని అతనికే జరిగించి తీరుతారన్నమాట. కాబట్టి “చేతురు-కోతురు” అసా 

ధువులనడం నిన్న నేటి విపరీతజ్ఞానంలో జమకట్టుకోక తప్పదన్నమాట. 

యిట్టి పితిజ్ఞలు కొట్టి నెగ్గించుకొనే రామలింగకవి పెద్దన్న గారి 

రజన ” తప్పునడాన్ని గూర్చిన యితిహాసం పుక్యిటిపురాణంకింంద 
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తోసివే_స్తే బాగుంటుందనుకోవాలి. కాని శిష్టపరంపర చెప్పుకోవడం యేలా 
తటస్టించిందో గూడా మనం కొంత విచారించాలి. అయితే యీ విచారణ 

లోకి దిగితేమాత9ం గకుక్క_డం కష్టం. శిష్టపరంపర వల్ల వినేకథలు 

అన్నీ నిజాలున్నూ కావు. అబద్దాలున్నూ కావు. కాబట్టి యా అవకతవక 
డం 

పద్యాన్ని ఆకాలంలోవుండే యేజానలవదుర్విదగుడో ఆల్లివుండడంమటుకు 
a 6 ల (6 

సత్యం. ఆపద్యం వాళ్ళనోటా వాళ్ళనోటాపడి కాలప్రవాహంలో యిమిడి 
వుందనుకోవాలి. వికటకవిత్వపుగాథ లెవరివేనా రామలింగానికి జమకావడం 

సర్వానుభూతమే కనక యిదడికూడా ఆయనదానికిింద జమకట్టంబడిం 

దనుకోవాలి. అంతేకాని రామలింగం “అమవస” ఆనే దాన్ని తప్ప 

నడం యొన్న.టికీ పొసంగ దన్నది నిక్కా౦ కాక తప్పదు. 

అయితే అనలు రామలింగం "పెద్దన్న గారికాలంవా6డే కా6ండని నిన్న 

మొన్నటిచరితంకారులు సహేతుకంగా నిరూపించివున్నారు. కనుక తద్ద్యా 

రాగాకూడా దిన్ని తోసివేయడానికి వీలుంటుందని కొంద రంటా రను 

కుంటాను. కాని, యెన్నో కథలు రామలింగానికీ, కృష్ట దేవరాయలిక్తీ, 
ఏరిమతగురువులు తాతాచార్దవారికీ, వీరికి కృతి నిచ్చినధూర్లటి, ముక్కు 

[లా (౨ 

తిమ్మున్న లోనై నవారికీ సంబంధించినవి వున్నాయి, వట్రిపొడి మాటలు 

మాత మేకాక._ 

ఉ. ఆ రవి వీరభదిచరణాహాతి డొలినటోసినోటికి 

న్నేరండు రామలింగకవి నేరిచెం టో మన ముక్కుతిమ్మన 
కూ9రపదాహాతిన్ దెగినకొక్కి రివంటికి దుప్పికొమ్ముప 

లా రచియించినాండు కవి గాననిచో రవిగాంచ నేర్చునే. 

అనే పద్యంలోకూడా రిజిష్ట రవడం తటస్థించింది. ఆయీసందర్భా 
లన్నీ తుండూతుపాకీ యొగిరిపోయెటట్టు''గజం మిధ్య పలాయనంమిధ్య” 

గా తోసివేయడానికి అవకాశం కనపడదు. యిటీవలవారు పరిశీలించి చేసిన 

కాలనిర్హయాన్ని తోసివేయడానికిమూత 9౦ ఆవకాశం వుందా అంక అది 

మాత్రం సుఖసుఖాల. ఖండింపంబడుతుందా? డానికి ఆధారాలకోసంపాట్ల( 
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బడాలి. పడ్డాదొరకడం కష్టం. నిన్న మొన్న యుభై వత్సరాలనాండు జరిగిన 

వక విషయంలో సాక్ష్యం సంపాదించవలసివచ్చి యీమధ్య నేను సకల 

చిక్కూ పడ్డాను. ఇందిద్యుమ్నునికి యేదో మహాకూర్మం దొరికినట్లు 

ఆకాలంలో నాతో చదువుకొన్న నకాతకున దీనిత_త్త్యం యివి అంటూ 

చెప్పి లోకానికి సందేహనివృ తిని చేసివున్నారు. దీనిమాకే యీలావుంళు 
కొన్నివందలయేళ్ళనాటిసం గతికి త గ్గసాక్యుం దొరకడం సులభసాధ్యంకాదు. 

కా(బట్టి ఆయూీూకధలని వినోదంగా చదువుకొని ఆనందించేవారి కుతూహా 

లాన్ని భంగపరచడం మనకెందుకు ? యీకథలు చెప్పుకొనే సమయంలో 

సపెద్దన్నగారు వగయిరా దిగ్గజాలతోపాటు రామలింగంకూడా రాయలవారి. 

ఆస్థానంలో వున్నా6డనే మనంకూడా విశ్వసిద్దాం. విశ్వసించిన్నీ అత (డు 

మాతం “అమవస శబ్దాన్ని తప్పు పట్టి వుండ.6డని ఆఅతనిపంజ్హాతిశ యం 

పల్ల మనం తెలునుకుందాం, యొప్పుడూకూ డా కథాకల్చనలుకొన్ని భౌ_త్తిగా 

సత్యంగానివి జరుగుతూనేవుంటాయి. వకటి వుదాహరిస్తాను. 

వకమహామంతవే త్త, మహాతార్శి_కు(డు అయిన విద్వాంసునిక్కి 

“ఉచ్చిష్ణగణపతి"ని గూర్చినగింథం నావదనుండి తెచ్చిపెడతా నని వక 
లు a 

బాగ]హ్మాణపిల్లవా(డు వాగ్గానం చెసి, నావదనుంచే సంపాదించినట్టు చెపుతూ 
౫ త గా యట ణి షు 

శ్వతార్శ_. గణపతి లకీ గణపతి అనవి రండున్నూ I 

వున్నా (డు. “ఉచ్చిష్ట మాతం తరవాయి వుండడంచత ఆ మహాపండి 

తుండు నన్ను స్వయంగా అడగడం తటస్టించింది. అందువల్ల నాకీసంగతి 

తెలియడానికి కారణం అయింది. ఈకల్సనవల్ల ఆ పిల్లవానికి యేం లాభం 

వుందో ? పరిశీలిస్తే యేమీ వున్నట్టు తోంచదు. ఆపండితుండు మాతం 

నావద్ద ““ఉచ్చిషగణపకి” కల్పం వుండికూడా నేను యిన్వక అబద్రమాడి 
oe ae య 

నట్లు నిశ్చయించుకొన్నా(డు. యింకొకటి, యెంతోమంది “పాండురంగ 

విజయం” ఆనే పుస్తకం రామలింగకవి రచించింది యెక్కడో వుంద 

నిస్నీ చూచామనిన్ని చెప్పేవారిని నేను స్వయంగా యెజుంగుదును. కొం 

దణు తమవద్దనే వుందంటూ చెప్పడమున్నూ కలదు. అందుకోసం నాచిన్న 

నంతో వారివారి గా౨ంమాలకు నేను తిరగడం కూడా తటస్లించేది. పాండు 
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రంగమాహాత్మ్యమే తప్ప ఆపు స్తకంమాత)ం యెక్క_డా కనపడ్డట్టులేదు. 

“పాండురంగవిభుని పదగుంభనమ్మును'”అనే పద్యపాదంలో వున్నమాటకు 

“పాండురంగమాహాత్మ్యక_ర్త”అని చెప్పుకున్నా సరిపోతుంది. .పెపద్యంతో 

తుజ్బతుదను వున్న. “కాకమానురాయి' అనే పదంలో “'మానురాయ 

జ అంటూ యేదో ఆఅర్జాంతరం వున్నట్లు కల్పించి వసుచదిత 9? క్ ర 

కున్నూ రామలింగానికీ యుదో జరిగిందంటూ వకకథ చెపుతారు. కాని 

యీపద్యం పాంచాలీపరిణయగ9ం౦థక్ర్తను గూర్చిన విశంస కాని 
అన్యం కాకపోవడంచేత ఆకథ బొ _క్తిగా విశ్వాసార్హ కాదు. 

పాండురంగ మా హాత్మా్యాలు రండున్నూ వకశకుకాని మవేజలువేజు 

కావనుకొనేవారిలో నేనూ యేకీభవించే వాళ్లే. కాని “విజయంి”లోవంటూ 

శిష్టపరంపర నాచిన్నతనంలో చదివే పద్యాలలో వకటిన్నీ, “మాహా 

త్యం” లో కనపడడంలేదు. దాన్ని గుతించి యిప్పటికిన్నీ నిర్దారణ 
నాకు కుదిరిందికాదు. ఆపద్యాలు విశేషించి లేవుగాని పదింటిదా(కా 

వుండేవి. యిప్పుడు జ్ఞాపకం వున్న వాట్లల్లో కొన్ని చూపుతాను. RE ద్విర 

దంబు నడతోడ నెఆిం జెంది” అనే సీసపద్యం మజిచిపోయాను. ఎవరి 

కేనా వచ్చివుంటుంది. ఇందులోవున్న విశేషం, యీద్విరడపదం “ద్వి” 

అనేదాన్ని పోగొట్టుకొని “*రదంి” మారడం, మాజిన తర్వాత, 

ఆ కన్నెయొక్క. నవ్వుతో నామ్యూన్నిి జజ? వగయిరా శబ్లచితాలతో 

చేరివుంటుంది. మజిన్ని _ 

తే. గీ. “అతివ కచనాధిజభన దెహాననముత 

మీనదరసాల తారాజపానికరణి” 

ఆనే పద్యంలో, “ళతమీ-నద-రసాల*” యీరీతిగానున్నూూ, మళ్ళా 

మొదటి ఆకరం “ఆ” కారాన్ని తొలంగించి ““మీన__దరి యూరితిగా 

నున్నూ, నానాచిక్కు_లతో వుంటుంది. యిదిన్నీ శబ్బచిత్రానికే సంబంధించి 

వుంటుంది. యాకవిత్వాన్నిి ఆధమకవిత్యం కిందనేలాక్షణికులు నిర్వచించి 

వున్నారు. గాని చెప్పవలసివ స్తే మాతం యేరామలింగమో యే పింగళి 
అకాల 

సూరన్నో కాని చెప్పలేరనుట సిద్దాంత మే. 
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చ. “అలఘనచంద) విం బనిభమై తనరారెను వ_క్షగిమందులోం 

గలిగిన నామభెదములకె వడి భాసిలెం గప్పుకొప్పు చె 

క్కి_.లి రదనాంశుకమ్ము, లవిగుబ్బలకున్ సరిరాకపోయె జే 

తులుసరు లయ దానివలె దో౭చెను బొంకవుటారు నాతికిన్” 

ముఖము చందగిబింబంలా వుందనిన్నీ, కొప్పు, చెక్కిలి, పెదవి, 

మేఘము, చందు?6డు, దొండపండు వీట్లవలె నున్నవనిస్నీ, చెప్పుకుం కే 

కొంత సులువుగా కొంతవణకు పద్యార్షం కేలుతుంది. “అవి” అనేపదం 

కేవలం మోనంగా కనపడుతుంది. దానికి పర్వతం అని చెప్పుకుంకేు, 

ఆమోసం తొలగిపోతుంది. చేతులు సరులయ్య, పూలమాలికోలజోడువలె 

వున్నాయన్న మాట. “డాని” అంజకే కత్తి, నూగారు కత్తివలె వున్నదన్న 

మాట. “అవి” “దాని” యీరెండున్నూ తెలుగుపడా లనే భ్యోమకు 

పూర్తిగా అవకాశంకలిగించేలాగు వాడడమే కవినై పుణి. మొదటి చర 

ఇంంలో “చంద దింబి పదం కొంత అసమార్దానికి అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. 

ఆయినప్పంటికీ ఆవల ఉపమేయాలు మూండుండడంచేత కవితారహాస్యజ్ఞాలు 

“దంద)ి”వేజనిస్నీ “వింబ” వేరనిన్నిగు_ర్రించడానికి ఆవకాళంలే కప్తోలేదు. 

మొట్ట మొదటిదశలో వున్నకవులకు యీాలాటిపద్యాలన్నానాలు.6గు చరణాలు 

వకటిగానే వుండే.“ “సారంగ మద హారి సంపన్నత వహించు ఘననా 

రసచ్చాయ కడురహించు” ఆనేమాదిరిపద్యాలన్నా యొంతో ఆప్యాయనంగా 

కనబడతాయి. ఆలాటివి తాను చెప్పలేకఫోయినా చెప్పాలనిమాతం కుతూ 

మాలపడడం తప్పుదు. మాముత్రాతగారు కొన్ని పద్యాలు యీూీూవమాదిెరివి 

వారి గంంధంలో వా?సి వున్నారు, 

ఆ. వె. జలజకనక కటక నళిన భదేగిభముల్ 

సకియకంరకాంతి జఘన చరణ 

గమనములకు సాటిగానక వనవ్యంత్తి 

నెదిరి పూర్వరూపపదమునందిె. 

ఇందులో “వనవృంత్తి”” అనేపదం శ్లేషిస్తుంది మొదట వాడిన 

ఉపమావాచకాెలు తలకిందై నప్పంటికి రూసం వకలాగేనుంటుంది. లకీ 
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సహానింలో చాలా వణకు యీూమాదిరి కవిత్వాన్ని వేంకటాధ్యరి వాడి 

వున్నాడు. ఆరోజుల్లో మేముకూడా యామాదిరి కవిత్వాన్ని వాడుతూ 

వుండేవాళ్ళము. ఆక విత్యం సంస్కృతంలోనే యిప్పటికిస్నీ వుంది. తెలు 

గులోమాత9ం చెప్పినట్టులే దు... 

న్లో. విపకరక్షఃపరిశిక్షణక్షమో ప్యభీక్ష తీక్టైకర రూక్షవీకణే. 

ఇది ధాతురత్నా కరంలో యమకంగా మేము వాడినది. కాళీసహ 
సంలో యీతిక మకలున్న శ్లోకాలు చాలా వున్నాయి. వాట్ల ల్లో కొన్నిటికి 

అర్దంచేసుకోవడానికి మళ్ళా మావద్దకు రావలసిందే. ఆలా చెప్పడమే 
యెక్కు_వన కాం ఢిమ ఆఅనేవారే లోకంలో పండితులలో చాలామంది, తేలి 

కగా రచించేరడన ఆసలు కవిత్వమే కాదనిన్నీ, గొడ్రకాపరులకున్నూ 
గొల్లలకున్నూ వుపయోగిస్తుందనిస్నీ వారివుద్దేశం. పయిగా కాళిదాసభవ 
భూత్యాదుల కవిత్యం__ “రమఘూణా మన్వయంవకే”” “శె శవేభ్య స్ట 

విద్యానాంి” ““ఇదంకవిభ్య$” మాదిరిది కవిత్వమే కాదనిన్నీ అనేవారు 
పలువురు కనపడతారు. కాని, యీకాలంలో భావకవిత్వం చెప్పేవారిలో 
ఆయీరహస్యం యెజింగినవారున్నారని నేనను కుంటాను. వారుళోకాన్ని 

వారివారి కొంత్తరచనచేత యెంతవజకు తృ_ప్తిపజణుస్తూవున్నారో నేను నిర్వ 
చించి చెప్పంజాలనుగాని, శబ్బచితంమంటే వారికి బొత్తిగా కిట్టదనిమా(త్రం 

చెప్పవచ్చును. యీ భావకవు లండబున్నూ నరకానికి పోతారనే వారివాదం 

నాదికాదు. కవిత్వం పక్వావస్థ్రకు వచ్చేటప్పటికి ఆ యీశ బ్రచితాంలమీ.ద 

కవికి రుచి తగ్గి తీరుతుంది. అట్లుతగ్గడంతోటన్తు స్టూలదృష్టులు వెనకటి 

కవిత్వంలాగ అప్పటిక విత్జం లేదని ఆనుకుంటూ వుంటారు. 

శబ్బ్దచితాలమాటా అర్ధచితాాలమాటా యేలావున్నా వక్క- కవికి 
జ న్యానికల్లా యేదోవక గింధంవల్లనే పేరు వస్తుందిగాని రచించిన పుస్త 
కాలన్నింటివల్లా రమ్మంకేరాదు. వసుచరిత% కున్నంఆపేరు ఆకవి 
తాలూకు తక్కిన పు_స్తకాలకులేదు. పెద్దన్నగారు మనుచరిత్ర కంకు మరి 
వకటి రచించియున్నారెమో కాని బయటికి రానేలేదు, కనక చిక్కే_లేదు. 
కృష్ణదేవరాయలు చాలా ప్పుస్టకాలు రచించినట్లు కనపడుతుంది. బిరుసు 



*“అమవససిసియన్నమాటా” [1 

పాకంగావున్నప్పటికీ ఆము_క్తమాల్యదవల్లనే ఆయనపేరుశాశ్వాతమయింది. 
ఆభాసవిమర్శకులు కొందఆజు ఆయన కాపేరుకూడా లేకుండా చేయడానికి 

కొన్ని అవ్యక్తపు వాంతలై తే వాిశారు గాని ఆ వాంతలు తుట్టతుదకు 

మటుమాయమెపోయి రాయలవారి క_ర్తృత్యం దానికి స్థిరపడి చాలా 

రోజులు కావచ్చింది. యీవిషయంలో కందుకూరివారిని మిక్కి_లీ అభి 

నందించవలసి వుంటుంది. కర్మ్యంచాలక వంశవర్ష్యన పద్యాలు మనుచరిత్ర 

తోవి రాయలు పుచ్చుకోవడం ఆయనకు ముప్పుతెచ్చింది. ఆందులో 

స్వవిజయయాతాి దులు వర్షించవలసి వస్తుండిగదా అని రాయలు పెద్దన్న 

గాచి పద్యాలే వుదాహరించుకున్నా6డు. పాపం దానితో ఆయన కొంప 

యుంచడానికి యిటీవల కవులు చాలామంది సిద్దపడ్డారు. యో ఆభాస 

విమర్శకకోటిళో అప్ప కవిగారు కూడా చేరడం మిక్కిలి శోచ్యుం. యేలా 
కలిసిందో యింకొక సీసపద్యం శ్రీవిష్ణు వర్ణనంకూడా చాలాభాగం కలిసింది. 

దానితో మజింత సందుదొరికింది ఆభాసకులకు. యీజనాపవాదను పూర్తిగా 

తొలగించడానికి సాహసం చాలక కందుకూరివారుకూడా ఆము_క్తమాల్య 

దలో మృదుపాొకంగా వుండే పద్యాల క_ర్ర్సృత్వాన్ని కొంత మట్టుకు అర్జాం గీ 

కారంతో తాతగారికే ఆ్రై పెట్టినారు. యీ అపవాదకు కొంత ఆధార మే 

చావుంది. యే ఆధారం Meee మహాభారతాంధి? కరణాన్నిి నన్నయ్య 

గారి నుండి తొలగించి రాజరాజనరేం[ద్రుండి నె త్తని పులిమవారు కొంద 

ఇున్నారు. కొందటు నన్నయ్య గారి రచనలో చాలాభాగం నారాయణ 

భట్టు నెత్తిన పులుముతూ వున్నారు. యీ అపోహలకి తలగాని తోంక 

గాని వుండదు. తోచినట్టు వాయడమే వారిపని. నన్నయ్యగారి లోపం 

వల్లనే యీ కల్బన పుట్టిందనుకుంకే తప్పులేదు. నన్నయ్య తన సహో 

ధ్యాయియైన నారాయణభట్టువల్ల రచనావిషయంలో కాకపోయినా తాను 

ఆంధీ9ికఠంచేటవుడు సంస్కృతం వినిపిస్తూ వుండడమో లేక అప్పు 

డప్పుడు తాను రచిస్తూ వుంకు వా ఏ సిపెట్టడమో నారాయణ భట్టు వల్ల 

జరగడంవల్ల కృతజ్ఞతా సూచకంగా “__నారాయణభట్టుతోడయి నిర్వ 

హింపగన్” అని వాసినాండు. ఆ వాయడం వచనంలో కాక పద్యంలో 
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అవడంచేతనో, లేక అకతనికివున్న నారాయణ నామధేయాన్ని సాద్దకం 

చేయడానికో, యితరులను గొప్ప చేయడం యోగ్యులకు సహాజగుణ 

ముపతరా తనో, నిశ్సయింప(జాలంగాని _-- “పాకఠగశాననికి నారాయణు 

నట్లు” అనివా౨సినాండు. దానితో మణింత మునిగింది. బాగా పరిశీలిస్తే 

నన్నయ్యగారు పెట్టిన పోలికవల్లనే నారాయణభట్టు రచించిన రచన 

లేశమున్నూ లేదని స్పష్ష పడుతుంది. కాని కొందు ఆందుకు వప్పు 

కోరు. “నిమి త్రమాతిం భవ సవ్యసొచిన్” అన్న గీతా వాక్యాన్ని పుచ్చు 

కొంటారు. భారతయుద్దంలో ఆందతిసి కృష్ణు (డేసంహరించాడంటారు. 

అర్జునుల్ణి_“లంబోదరాయనమః, ఉనదరంహపూజయామి” కింద జమకడ 

తారు, ఆయీ ధోరణులు చూ పై నవ్వువస్తుంది. పిస్తుతం మనకు కావల 

సిందల్తా, కృష్ణ దేపరాయలె ఆము క్ష మాల్యదను రచించినవాడనేదే. 

పాగిరంభించినవిషయం విషయాంతరంలోకి చొరబడింది కాని 

ముజలీకొాన్ని మాటలు యింకా దీన్ని గుతించి వాంయాలి. వకరు నన్నయ్య 

గారి కవిత్వాన్ని విమర్శిస్తూ అక్టును6డిచేత “కాసిని” అని కర్దులకి సంబో 

ధింప6జేసిన నన్నయ్యగారు ఆఅనాలోచనా పరులంటూ వకఆభానవా దాన్ని బయ 

లుదెజందీళశారు. ఆవునంటూకౌెందటు వారి వెనకాల హాంగు చేయడానికి 

మొదలు పెష్టేరు. కర్మంచాలక నేనన్నానుగదా: “అయ్యా £ యీలోపాన్ని 
నన్న్వయ్యగారి కంటగట్టడం న్యాయంకాదు. వ్యాసుల వారికే ఆపాదించండి 

అని దానికి తగ్గ ఉపపత్తులు సూచించివూరుకున్నాను, నేను చేసిన అవ 

రాధం అంతమాతిమే. అయినా దాన్ని పెద్దచేసి నన్ను దూషిస్తూకొందటు 
యేదో పతికలోయేమేమో వా్రాళారు. దానిమీ(ద_-.““కొండ తవ్వి యెల 
కనిబట్టినట్లు” కొన్నివ్యాసాలు వాస్తే ఆవలివారు యోగ్యులు కనుక అంత 

టితో విరమించి వూరుకున్నారు. ఆవలవా రట్టివారే కాకపోతే పిడివాదంగా 

పరిణమించి యెప్పటికి తేలెదికాదు. అక్కడ “కాసీని” సద్యప్రయోగంవల్ల 

వచ్చే చిక్కేమిటంకే; ఆసందర్భం దౌొపదీ వివాహభట్టానికి సంబంధిం 

చేదవడంచేత, అప్పటికే అర్జునుడికి కర్టుండు కన్యకాపుతుడని తెలిసి 

నట్లవుతుందనిస్నీ, ఆలాతెలిసేయడల ఆరహస్యం ధర్య్మరాజాదు లందరికీ 
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తెలియక మానదనిన్నీ, దానితోటి.... “కద్దుండితల భారతం” గనుక, 

భారతగాధే ఆ6గిపోవలసివస్తుందనిన్నీ శంకించేవారి ఆశయం. యీ అభి 
పాగియం ఆపాతరవముణీయంగా వున్నప్పంటికీ కొంత లోతుగాఆలోచించి 

చూన్తై అంత యుక్తంగా తోంచదు. “కానీని” అంతే ““ఓకర్ణా” అని 
సముదాయార్లమే వివక్షింపవలసి వుంటుంది. గాని, కన్యకకు అనంగా 

కుంతికి సూర్యునివల్ల కన్యకావస్టలో వున్నప్పుడు పుట్టినవాండు అనే అర్థం 

వివకితంకాదు. అక్కడ అఆట్టితాత్సర్యమే కాకపోతే నన్నయ్యవంటి మహో 
జం 

విద్వత్క_వి దాన్ని వాడివుండండు. పాదపూరణార్ధ౨ గా “కుంతీవుతోి 

'యుధిషిరఃి” అన్న సే వ్యాసులవారు యెన్నో చోట పాదసపూరణార౦ంగా___ 
(© aa) గా డు 

“కరోవెక ర న సధా అని వాడి వున్నారు. అలాటిసలాలతో, వక'రన 
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పదంతో లేశమున్నూ అవసరమే కనపడదు. కవిత్వాన్ని సమన్వయిచే 

టప్పుడు వ్యాకరణసూతాిలలోనున్నూ తార్కికులఅనుగమాలలోనున్నూ 

వున్న లేశచేశాలకు చెప్పినట్లు సార్హక్యం చెప్పడం యొన్నంటికీ సంఘటిం 

వదు. ఆలాచెప్పేటట్టయితే నిలిచే కవిత్వమే వుండదు సరిగదా; అది యే 
శాస్త్రంకిందకో వస్తుంది. గాని కవిత్వంకిందకికూడా రాదేమో: దిన్ని 

తెల్పడానికే __ “పిధ్యంసాభావము పారిగభావమనుచున్ దర్కింతురు*” 

ఆంటూ శ్రీనాధుడు పరిహసించి వున్నాడు. ఇది, అనగా, “కానీని” 

పదపంయోగం పాినస్థానంలో వుండడంచేత దిద్ద వలనుపడదుగాని దిద్ద 

డానికి అవకాశం కలిగే స్టలాలలొ కవిశియంవారి వెన్నో ప్రయోగాలు 
అవయవార్థ్యం వివకచేస్తే బాధ కలిగించేవి గోచరిస్తాయి? యెొజ్ఞన్నగారు 

సకలధర్మస్వరూపుండగు యమునిచేత మహాపతివంతాశిరోమణి యైన 

సావితిని, శృంగార ధోరణిగా “తను లతాంగి"”” అని సంబోధింపం 

జేసెను. అక్కడ అవయవార్గం వివక్ష చేయవలసిందని ప్రయోక్త తాత్పర్య 

మనుకొనేవాళ్ళుంటారా? ఓ అమ్మాయీ అని పిలిపించినస్తే సహృదయు 

లనుకుంటారు. యిశ్తై గరుడుడు “పయోరుహోననా” అని తల్లిని సంభో 

ధించినట్లు భారతంలోవుంది. దీన్ని వెక్కి_రించినవారున్నూ వున్నారు. ఆ 

యీ చర్చ కొంత భారతవిశేషాలలో వాసినట్టు జ్ఞాపకం. యీలాటి అనా 
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లోచన వినంగాలతో భారత మహాకవులను అధఃకరించడానికి నాకు 

బొత్తిగా యిష్టంవుండదు. యింత మాతం కూడా తెలియనివారు భారత 

కవులని నా హృదయం విశ్వాసింపదు. ఆట్టివా రే అయితే ఆంధఏ౨భాషకు 

పరమ గురువులు కావడం తటస్టింపదని నా ధృఢవిశ్వాసం. 

నన్యయ్యభట్టునుగూర్చి కొందరు మహామహులు శుద్ద చేదస్తునిగా 

వాయడం మొదలెట్టినారు.. ఆ మొదలెట్టడం “రినర్చి”” లో సందర్భం 
కాబట్టి అది వారి కేదోలాభకారికావచ్చును గనుక కొంతసహ్యాం. ఆచేద 

సలకణాన్ని సమర్థించడానిక్కా బోలును. ““జపహోమతత్సరు” వగయిరా 

విశేషణాలు కొన్నిటిని నాధకంగా తీనుకుంటారు. వారికి -.లోకజ్జు” 

అనే విశేషణం పొడకట్టదో యేమో: లోకజ్జత్వం లేని జపహోమ తత్సర 

త్వాదులు కవిత్వసారస్యాన్ని భంగి స్తే భంగిస్తాయేమో కాని, దానితో మిళి 

తమైనవి బాధించవు. ఆప్పటికాలంలో బాాహ్మడికి కవిత్వం చెప్పడం 

కంకే కూడా వైదికకర్యానుష్టాన సంపన్నత్వ మే ఆత్యావశ్యకంగా వుండేది 

అనే మాటను ప్శ్వసింపనివా రుండరు. ఆకారణంచేతనేకదా తిక్కన్న 

మంతిగిపడవిలో నుండికూడా సోమయాజులు కావలసివచ్చింది. యిప్పటి 

కాలానికి బాంహ్మణత్వానికి వచ్చిన అగౌరవం యొన్నడూ వస్తుందని 

యెవ్వరున్నూ పా9చీనులు కనిపెట్టినక్షు తోచదు. కలియు గధర్మాలుఅంటూ 
వా9సినవారు కూడా యూ సందర్భాన్ని బాగా సూచించినన్తై కనబడదు. 

వారు వా9సినతో9వ వేరుగానున్నూ యిప్పుడు జరిగేది వేలుగానున్నూ 

కనపడుతూవుంది. పిస్తుతమేమిటంయే: నన్నయ్యగారినిగూర్చి వానే 

వాతలు కొన్ని బొత్తిగా యు క్రిసహంగా కనపడటం లేదనేదే. యీ 
వా9'సేవారికి నన్నయ్యగారి జ్ఞానంలో సహసాగింశంకూడా వుండ దను 

కోవడం సత్యదూరలకాదు. కవికి వేదశౌాతపివేశం వున్నంత మాతం 
చేత పుస్తక మంతా చేద_స్తమయ మవుకుందనడానికి పా9జ్ఞలొప్పరు. 
యితర సామగిరి లేక కేవల శోంతిి యత్వం మాతరమే వుంచే -_- 
“న్లో. భోజనం దేహిరాజేందం ఘృతనూపనమన్వితంి” మాదిరిగా కవిత్వం 

వుంెటీవుంటుంది అంతేకాని చోలతెడు లోకజ్ఞ_త్వం వుండి అష్టథాషలకు 
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వాగనుశాసను డై రాజసంస్తాన మర్యాదలు పూర్తి రిగా యెజింగిన నన్న య్య 

గారు కవిత్వాన్ని చెపుతూ బూడిదరాల్నినారనడాన్ని వినడానికి సహ్మాదయు 

అకు కర్ల కఠోరంగా వపుండకమానడు. 

యీలాటిస నందర్భాన్న్నే పిండిపో9లి లక్యణకవిగారికిన్నే శి కిష్టు కృష్ణ 

మూర్తిగారికిన్ని సంబంధించిన కథలలో చరితంకారులు వా?స్తూవచ్చారు. 

యు_క్రిపయుక్సులలో లక్కణకవిగారు కృష్ణమూర్తి గారిని అతిక్ళమిం 

చినట్లు శిష్టపరంపరవల్ల వినడం కలదు. కాని కృష్ణమూ_ర్హిగారిశ క్తి ఆనా 

ధారణమైనదికాని వకమాదిరిదికాదు. (శ్రీభాగవతుల హరిశాస్తుల్లు గారి 
వంటి మహాసముదు౨లు కృ హ్రమూ ర్తిగారి పాండిత్యాన్ని మెచ్చడం నెను 

స్వయంగా వినివున్నాను. జ తతత చాటువులుతప్పు వాది 

యితరకవిత్వం వారి పేరుకు తగ్గదిమాతం బయలుదేరలేదు. లక్ష్మణకవి 
గారుకూడా వట్టిచవమత్కారపుమాటలే కాని గింథాలంతగా వాగయలేడు. 

కాని, రావుదమ్మ్మన్నగారి ధర్మమా అని రావణ దమ్మీయం అనే పేరుగల 

"చెప్పడం తటస్టించడంచేత మళ్ళా రెండో పింగళి 

సూరన్నగారేమో అని లోకులు సన్నుతించడాని కవకాశం కలిగింది. 

ఆ లంకావిజయంలో సుమారు మూడు నాలుగు వందల పద్యాలకన్న 

అధికం వుండవు. కాని వున్నంతలో చాలా యు క్తియు కంగా ఉభయా 

రాలూ స్ఫురించెటట్టు మాత9౦ వున్నాయి. వాట్లల్లోకొన్ని యిక్కడ వదా 

“లఅంకావిజయం 

కూదించి చూపడం సంస్తుత మే అయినప్పంటికీ వ్యాఖ్యానం కూడా వాస్తేనే 

కాని పాఠకులకు అర్థ్హబోధ కాదని సంశయం కలిగింది. అయినా వక్క. 

పద్యాన్ని వుదాహరిసాను. 

తే. గి. జ్యేష్ట6డా ! లక్కకా(గజకేతమీవు 

వదలకుండిన మోసంబువచ్చు.6 నింక. 

జండనిర్ఫీకవనచారిపిండిపోలి 

కవికులవరుతో రివుత ముఖ్యముగ వలదు. 

యీ పద్యంలో రామాయణార్థం, రావణాసురునితో తమ్ముడు 
విఫీషణు(డు రాములవారిభార్యను ఆయనకు సమర్చించికేనేతప్ప చండ, 
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ఏర్ఫ్భీక, వవచారి (కోతులయొక్క) పిండి (సముదాయము) వచ్చి మన 

కుద పడుతుంది, దానివల్ల మనకు మోసం కలుగుతుంది. అని పలికి 

నట్లు గిహించవలెను. ఇక లక్కణకవిగారి స్వవిషయం, లక్క ణకవి 

గారి భూమిని వెంటనే యివ్వకపోతే మనకు మోసం కలుగుతుంది, చండ, 
నిర్భీక వనచారి, అనలా తీక్ష్ర మైనట్టియు, భయం లేనట్టియు, కవనమందు 

వర్తించే పిండిపో9లి కవిశేష్థనితో శతు)త్వం పనికిరాదని దమ్మన్న 

గారి తమ్ముండు అన్నగారికి సీతిని చెప్పినట్లు గంహించవలెను. రెండో 

పింగళిసూరన్నవంటి మహాకవి దిద్దరాని స్థలములో ప్రయోగించిన “కవన” 
శబ్దాన్ని కూడా ఆకేపించెే యీోకెౌలపు బాండిత్యాలను గూర్చి యేమివాగియ 

డానికిస్నీ తోచదు. ఆశబ్దం యొ ధాతువునుంచి పుట్టిందో, ఆశబ్రంలేకపోతే 

కక జ్ర క్ర శబ్దం మాత9౦ యేలా వుంటుందో అనే విచారణ చేనేశ క్తి లేని 

వారు విమర్శ్భనలంటూ చేయడం శోచనీయం. దీన్ని గుజించి అన్యతి 

వి_సరించడంచేత యిక్కడ అధికముగా వాాయలేదు. మనకు పిధానవిష 

యం, యిప్పటివలెనే పూర్వకాలంతో కూడా తప్పొప్పులు తెలియక ఆకే 

పించేవారుండేవారనిస్నీ ఆట్టి వారే యెవరో. “అమవసి” అనేడాన్ని 

గూర్చి వెక్కి_రించి వుందురనిస్ని ఆవెక్కి.దింపును రామలింగంవంటి మహో 

పండితుని కంట6గట్టడం ఆఅయు_క్తమనిన్న్ (వాస్తూ (పసకాను పస కంగా 

నానావిషయాలు- నడిచివున్నాయి. ఈలా నానా విషయాలు నడవడాన్ని 

కొందజయితే అభినందిసారు కాని అనూయాపరులు “'నానాకూళకషా 

యం” అనివెక్కిరిస్తారు. 

పరిశీలనలేనివారు రామలింగకవికి సంబంధించిన వికటకవిత్వపు 

గాథలు లక్ష్మణ కవిగారికి అంటగట్టడం కూడా కలదు. రాయల కాలంలో 

రామలింగం యొట్టివాండో యిటీవల అక్ష్కుణకవి కూడా ఆట్టివా డే అనడా 

నికి తగ్గ గాథలు చాలా వున్నాయి. లక్కణకవిగారికి కొంతపూర్వకాలంలో 

ఆడిదం సూరకవిగారికిన్ని, సోమకవిగారికిన్నీ జరిగిన గాథలుకూడా 

కొంతచిత9 విచిత9ంగా వుంటాయి. పిట్లనుగూర్చి అనకాపల్లి హైస్కూ 
లుకో తేక తోయరు సెకండరి స్కూలుకో హెడ్యాష్టరుగావుండే బులుసు 
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బాూవయ్య్యకశాస్తుల్లు గారు చాలా గాథలు చెప్పగా వినివున్నాను. సోమకవది 

గారు శిష్టు కృష్ణమూ_ర్హిగారి వంటివారు. ఆడిదం సూరకవిగారు లక్కణ 

ఆవివంటి కవి. పరిద్దణి వాదోపవాదాలున్నూ వినసొంపుగా వుంటాయి, 

వట్టితిట్లయితే అసహ్యంగా వుంటాయికాని యితరాలు యేకవులవేనా శో(త్ర 

“ఊశీయంగానేవుంటాయి. ఏరిద్దజణున్నూ విశాఖపట్నండిస్టి?క్షు వారే. మా 

కవిగారి గ్రంథాలు చాలా వున్నట్లు వినడమేకాని అవి యింకా బయటికి 

వచ్చినట్లు కనబడదు. కొంద అన్నిగంంథాలు వాిసినా అవి ప్పిసిద్దికి 

రాకబోవడమున్నూ కొందటు వాసినవి కొంచెం గరింథా లే అయినా 

పిసిద్దికి రావడమున్న్నూచూ స్తే వారివారివాణియందు వుండే రసారసములే 

కారణం అనుకోవాలి. పూర్వుకాలంతటో రసవంతమెన కవిత్వాన్ని సలుమంది 

వాిసుకోవడమున్నూ నీరసాన్ని వు పేకించడమున్నూ జరిగేది. దాని 

వల్లనే మంచి చెడ్డలు లోకానికి కొంత బోధపడేవి. యిప్పుడు మడో 

మాన్యమో తాకట్టుపెస్తైనా సరే వారివారి కవిత్వాలు అచ్చువేసుకోవడం 

అరుగుతూపుం ది. వాట్ల నెవళ్ళూ కొనకపోవడంవల్ల ఆకవిత్వం బాగు లేదని 

తెలిసికోవలసి వస్తూవుంది. లోకం యేలాటిదాన్ని ఆదరిస్తుందో యేలాటి 

దాన్ని ఆదరించదో తెలుసుకొని కవిత్వం చెప్పడం దుర్హటం. కవి తనకు 

తోచినవిషయమంతా కవిత్వంగా వాిస్తూవుంకే అందులో యేదోవకటి 

లోకాదరాన్ని పొందితే పొందుతుం దనుకోవాలి. “ఎష్టవ్యాబహావః 

పుతాా య ద్యేకోఒపి గయాం విజేత” చాలామంది కొడుకులు గల 

వాడికి అందులో యెవడో వకండు గయ వెశ్ళేవా6 డుంటే వుంటా. డని 

అభియుక్ర్పులు చెపుతారు. ఆలాగే కవి వాసే పు స్తకాలున్నూ కావచ్చును. 

లోకంతోపాటుగా గంధక ర్రకుకూడా తనకవిత్వంలో రసారస విచారణ 

విషయంలో “వోటు” వున్నశ్తే లాక్షణికులు వాగిసివున్నారు కాస్ 

యేమేనా ఆ విషయంలో భారమంతా లోకులమీ+దనే పెట్టడం యుక్త 

మనుకుంటాను. 

అయితే వకవ్వుడుమాతిం కవి కల్పించుకుంకేనేగాని తేలదు. 

జంట కవిత్వాలవిషయంళలో “ఇది వారిది, అది వీరిది" అంటూ తబ్బిబ్బు 
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పిసంగం వచ్చేయెడల తత్వాన్ని వారువారు చెప్పవలసివస్తుంది. ఆలా 
చెప్పి నప్పటికీ కొంతమంది వారివారిధోరణిని మార్చుకోవటమే తటస్థిం 
పదు. అట్టిస్టితలో ఆ విషయంకూడా ప్రాజ్ఞలోకంమీ(దకే రావలసివస్తుంది. 
వాళ్ళధర్మమా అని భారతకవులు వాదివార్ి కవిత్వాలు విడివిడిగా (వాసినట్లు 

తేల్చారు కాని, ఆలా తేల్చకేపోయి మొత్తం భారతం వుమ్మడిమీ(ద 

రచించినట్లు గద్యలో వాసే యెడల యిటీవల విమర్శకులు 'వారిచి త్తం 

వచ్చినట్లు కలియ. దొక్కు_కోవలసివచ్చేదే అనుకుంటాను. ఆలా టప్పుడు 

కూడా కొన్ని గుర్తులవల్ల బ్రహ్మా ష్ఞోబిహ్మ్యంమీ(ద వారివారిపద్యాలు 

విడందీయవలసి వ_స్తేనో ? సమాస భూయిష్టమెనదిన్నీ తతృమపదభూయిష్ట 

మెనదిన్నీ వకరిదనిన్నీ, ఆంధ9పద భూయిష్టమైనది వకరిదనిన్ని, ఉభ 

యంకలది వేజొకరిది అనిన్నీ యేర్పాటయితే చేస్తారు గాని, అందులో 

కొంత అన్యాయం జరక్క-పోదు. వకటి మాతం వుంది. సమాసాలు 

దీర్హ దీర్ణంగా వాడినవారు తెలుంగుకవులళో పలువురయితే వున్నారు గాని 

నన్నయ్యగారిసమాసధోరణిమాత౦౦ యెన్నివేల పద్యాల్లో పాతిపెట్టినా 

కనుక్కోవడానికి అవకాశం వుంటుందని నా నిశ్చయం. యేమేనా యిటీ 

వలివాళ్ళు “కలగాపులగం” గా కలియ. దొక్కకుండా వుండడానిక్ వారి 

వారి గద్యలే ఆధారమైనవన్నమాట పిధానమయినది. వా రేకకాలపువారు 
కారుగదా, “ఉమ్మడిదిమ్మడి” వాిత యేలా తటస్టించడం. అంటారే మో? 
అది నాకున్నూ తెలునును. నారాయణభట్టు కన్నడంలో కా౭దోలును చాలా 

గింశాలు వాసినట్లు యెవరో వాిసినట్లు జ్ఞాపకం. కావచ్చును. ఆయన 

కవిత్వంకింద గాని రాజనరేందుినికవిత్వంకిందయాని నన్నయ్య భారతాన్ని 

జమకట్టడం అన్యాయ మనేకాని నేను వాసేది, నారాయణభట్టు మహాకవి 

కాదనడానికి కాదు. రాజనరేందద్రుండు విద్వాంసుండే కాని కృష్ణ రాయలవలె 

కవిమాత్రం కాండు. కవి అయి వుంచే ఆమాట నన్నయ్యగారు పీఠికలో 
వాయకపోతారా ? “భేజచంపుి అనే నామాంతరం కఆ రామాయణ 

చంపును కాళిదాసున్నూ భోజుండున్నూ కలిసి రచించినట్లు వక పుక్కిటి 
పురాణం వినబడుతుంది. ఆ పురాణంలో కాళిదాసుని వేశ్య ధనాశచేత 
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కత్తిపిటతో మెడకోసి చంపినట్టున్నూ, పిమ్మట భోజుడు తనఆయుర్దా 

యంలో సగం కాళొదానుకి యిచ్చి బితికించినట్టున్నూ, ఆసమయానిక్ 

యిద్రఅికీ "శేషించిన  ఆయువ్వ స్వల్పమాతి మే అయినట్టున్నూూ' ఆస్వుల్పా 

యుర్హాయాన్ని యీ రామాయణ చంహూరచనకి?ంద వుమ్మడిగా యిద్ద 

అలున్నూ వినియోగించినట్లు న్నూ, యుద్దకాండ తరవాయిగా చుండగా 

వారిద్దణున్నూ కీర్తి శేమలై నట్టున్నూ, అందుకే ఆభాగం యితరులు పూరిం 

చవలసివచ్చినటున్నూ చెప్పుకుంటారు. కాని పూరించినకప యీ సంద 

రాన్ని చేశమున్నూ వాాయకపోవడంచేత యాకథ బొత్తిగా విశ్వాస్యం 

కాదు. వకరి ఆయుర్తాయాన్ని వకరికివ్వడాలు పురాణాలలో లేక పోలేదు 

గాని భోజకాళిదానులు పురాణ పురుషులలో చేరరుగదా ? 

యితర పుక్కి_టిపురాణాలను ఖండించి నిజం తేల్చడంకన్న శ్రా 

లకు సంబంధించిన పుక్కిటిపురాణాలను ఖండించి నిజం తేల్చడం చాలా 

తేలిక. యెందుచేతంటే, శాస్తాధారం వుంటుందికదా? అమవస, అమాస, 

అమా వాసి, యూ మూ(డున్నూ అమావాస్య శబ్దానికి వికృతులని వై ఘంటి 

కులు సమ్మతించడావిక్కారణం స పప కదా? అట్ట నిర్దుష్ట 

శబ్దాన్ని రామలింగం వెక్కె_రినా౭డా ఇ యింకా *యింతలు కన్నులుండం 

"దెజువెవ్వరి వేడెదు భూసురేం[దొ అన్నస్థలంలో " “ఇంతలా ? తాతా?” 

అని స్వల్నత్వద్యోతకంగా ఆఅభినయించినట్టున్నూూ దానిమీద పెద్దన్నగారు 

విపులత్వద్యోతకంగా హస్తనిర్దేశం చేసి. ోకాదోయి మనమా ? 

యింతలోయి” అని వకచెంపకాయ బహువుతీ చేసినట్టున్నూ చెప్పుకొనే 

కథ నిజమో అబద్ధ మోకాని, హృదయంగమముగానున్నూ్నూ విశ్వాస్యంగా 

నున్నూ వుంది. యిదేమిటి పనికిమాలిన కల్పన, రామలింగం “అమవస” 

తప్పని వెక్కి-రిస్తా౭డా ? 

కొందజు తప్పుకానిదాన్ని అనవసరంగా తప్పని తప్పుతోంవలు 

తొంక్ళ_డం లేకపోలేదు. వుదాహరణకి వకటి చూపుతాను: వసుచరది 

తలో. “చ. కొమిరె మనోవ్యధం దెలిసి న కార్చి తల్లి 

శుకివతి” అన్నచోట తన్లియైన శుక్రిమతి కూంతురుయొక్క- మనోవ్యాకు 
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లత్వాన్ని తెలిసికొని అనే అర్రం వ్యాఖ్యాత రాస్తే, అక్కడ- కొమిరె 
'అంచే కూ6తురు కాదు, వ్యాఖ్యాత పొరంబడ్డాడు. అని కొందయి వాదిస్తూ, 

యొవనవతియొక్కా మనోవ్యధ ఆని ఆర్థం చెప్పాలంటారు. యింతకన్న 

దురన్యాయం వుంటుందా ? పోనీయండి గణంచెడితే చెడింది గాని ఆక్కడ 

“కుమారి అని తత్సమపదంగాని, “కుమా ర్హ అని వికృతిపదంగాని 

వుందనుకుందాం. అప్పుడు కూడా యొవనవతి అని అర్థమే చెప్పుదురోటు? 

ఆండా6కా యెందుకు ? యెవరేనా, “మ్కువమా_ర్తపెండ్తెప్పుడు?” అన 
,శారదా బిల్లుకు వ్యతిరేకించే "పెండ్రికూ 6తురునుగూద్చి అడుగుతారనుకుందాం. 

అప్పుడు చవగండాలు డీరని ఆపసిపిలనుకూడా యౌవనవతిగానే అపల 

పించవలసిందేనా ? కుమార శబ్దమునకు ప్రుత్వబోధకమెన యీకార ప్రత్య 

యం చేరితే... “కుమారి” అనేరూపం ఎర్చడింది. దాని తదృవరూపాలు 

కొమిరె, కొవమార్త, కొమారిత, కొమరిత, కొమారి, లోనై నవి. యిం 
దులో మొదటిదిన్నీ చివరిదిన్నీ కుమారీ శబ్దానికి మతీదగ్గరగా వుంటాయి. 

కొమారి అనేదానికి కూ6తురు అనే నిఘంటు కర్త వాగిశాడు. కొమిరె 

పదానికి వాంయలేదు. అంతమాతంచేత, అది యే శబ్దాన్నుంచి పుట్టిందో, 

ఆశ బ్రానికి సంస్కృతంలో వున్న అర్జాలెట్టివో ఆలోచించుకోవద్దా ? 

పాపం నిరపరాధి వసుచరితం వ్యాఖ్యాతనుతూలనాడ వలసిందేనా ? 

దినిమాదిరిని అమావాస్యా శద్చానికివున్న అర్ధం “ అమవసకు ” 

రాదని మాతం ఆ పద్యం “ఎమిదిని సెపితివి” అనేది చెప్పినమహాను 
భాపుడు అనలేదు. అందుకు సంతోషించవలసివుంటుంది. శబ్రత_త్త్వం 

తెలుసుకోవడం చాలాకష్టం. బాగా ఆలోచించిచూ స్తే ఆయీ శబ్దాలుచదువ 

కొని దానిత_త్త్వం తెలిసికొని కవిత్వం చెప్పడం కండె, యేమీ చదువుకో 
కుండానే లోకవ్యవహారపు మాటలతో కవిత్వం చెప్పడమే 'మెజు(6గను 

కుంటాను. యేమంటారా ? గాింధికభాషాకవికి వున్నబాధ  యీకనికి 

వుండదు. “ప్రత్యక్ష మేకం పిమాణమితి చార్వాకాః” అన్నట్లు అన్నిటికి 

లోకమే ప్రమాణంగా వుంటుంది. గా9ంధికకవిత్వమయితేనో ? ప్రియో 
గాలు వెతకవలసివస్తుంది. వెతికియి స్తే అవి లేఖకస9మాదాలంటూ వక 
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వాదం. కావు సరియైనవే అంటూ సమర్దించడానికి తలపాిణం తోకకు 
వస్తుంది. కొందతికి వాదమే పిధానంగాని సత్యాసత్వవిషయంలో బొత్తిగా 
పట్టింపే వుండదు. అందుచేతే కాంబోలును భవభూతి “వాచాం సాధుత్వే 

దుర్జనో జనః" అని ఆన్నాడు. అంతతో కూడా తృ ప్పితీరక_ “అతిదుర్లన 

ఇతి వ క్తవ్యం” అని ఆసూత9౦ క్రింంద వా_ర్తికాన్ని కూడా తగిలిపించాడు. 

భవభూతి తాత్పర్యాన్ని బట్టి సుశజ్రాలను అపళబ్రాలనే వారు----"ఆతిదుళ్షను 

లని” వున్నప్పటికీ దిన్ని యెొఆి6గి తప్పనే వారికే సమన్వ యించుకోవడం 

యు_క్తంగాని యెజక్క_. తప్పనేవారినిగూర్చి సమన్వయించకూడదు. వారి 

కంతేజ్ఞానం భగంవతు(డనుగిహించాడనుకోవాలి. 

జ్ఞానాతిశయం కలవారు కూడా వొకప్పుడు పిమాదపడ ఒప్పును 
తప్పనడం కనపడుతూవుంది. పండితరాయలు ఆంకే యెటు(గనివారే 

లేరుకదా ? “క్లో. ఆమూలాదిత్నసానోః....వాచా మాచార్యతాయా౭పద 

మనుభవితుంకో౭౬ ప్తి ధన్యో మదన్యః8ో ఆని గర్చించినక వితావీరుండు, 

యీయన ఢిల్తీపాదుషో కూంతురిని సపెండ్లాడినట్లు చెపుతారు. కూంతురు 

కాకపోవచ్చునేమో కాని తురుష్క_కులస్థ్టురాలుమా(తం కాకపోదు. “యవనీ 

నవసితకోమలాంగ్” వగయిరా శోకాలు సాక్యుమినాయి. ఆయనభార్య 

యవనస్ర్తీమాత9మే కాదు. ఆయన యౌవనదశ యావత్తున్నూ తురుష్క_ 
పంభువుదగ్గిజ గడిచింది. మ? ఢిల్రివలభహ_స్పపల్లవతలే రత. న ౧నఅ 

వయః” అని రాయలే (వాసుకున్నా.డు. చెప్పాచ్చీమాపేమిటంపే యాయ 

నకి తుట్టతుదరోజు ల్లో పశ్చాతాపం కలిగి పోగొట్టుకున్న (బాహ్యణత్వాన్ని 

సంపాదించుకోవాలని పంయత్నం చేశాడు. అప్పుడు అప్పయ్య దికితులు 

గారు కాశీవానం చేస్తూవున్నారు. భట్టోజీదీక్షితులుగారు అసలు కాళీవాసులే- 

ఏరిద్దణున్నూ మదారఅం సై “క బాంహ్మ్మణత్వం యింక యీిజన్మానికి 

తటస్తింపదు” అని ఖండితంగా చెప్పేటప్పటికి వారిద్దజ్మ (దా పండితరాయ 

లకు పట్టరాని కోపం వచ్చి భట్లోజీదికీతుల వ్యాకరణగంథం మనోరమ 
మీద “* మనోరమాకుచమర్షనం ” అనేపేరుతో ఖండన వారిసిన 

ట్టున్నూ, అపస్పయ్యదీక్షితులవారి ఆలంకారళాస్త్రగగంథంమీంద యేదోవక 
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గింథము వాగిసినట్లున్నూ శిష్టపరంపరవల్ల విన్నాను. “మనోరమాకుచ 
మర్దనం” అక్క డక్క_డ వున్నట్టుకూడా వినడం కలదు. చెప్పవచ్చే మాసే 

మిటంపే అంతటి మహాపండితుడు పండితరాయలు అప్పయ్యుదిక్షితుల 

గ్రంథాన్ని ఆకేపించడంలో ___ పురతః అనేపియోగాన్ని అపకబ్దంగా 
నిర్వచిన్తూ. అంతతో వూరుకోక__ ోకాళిదాసభవభూత్యాది పియోగాణా 

మభావాచ్చ అంటూ కూడా వకవాక్యాన్ని వాిసివున్నాడు. ఈమాట 

వున్నగ9౦ంథం “రసగంగాధరొ”ొ మనేదానికి శేఖరగింథక_ర్త్ర మహావై యా 
కరణ శిరోమణి నా గేళోపాధ్యాయులు వ్యాఖ్యానంవా౨స్తూ, పండితరాయల 

మాటలను అనువదించి సమన్వ్యయించి. వస్తుతస్తు అనిిపారంఖించి, 

ఆపదంయొక్క.. సాధుత్వాన్ని నిర్వచించి కాళిదాస పియోగాన్నికూడా 

కనపజచినట్లు జ్ఞాపకం. కేవలమున్నూ కోపమే ప్రధానంగా. బెట్టుకొని 
పండితరాయలు అప్పయ్య దీక్షితుల వారిని దూషించే తాత్సర్యంతో 

వాయడంచేత సువియోగాలు కూడా ఆపపుయోగాలనడం తటస్టిం 

చింది. కాని లేకపోతే అట్టి పిమాదం కలగదేమో అని నే ననుకుం 

టాను. అటుకిితం యెంతకోపం వున్నా విమర్శనకు వుపకంమించే 

టప్పటికి దాన్ని తగ్గించుకోవడం విమర్శకులమర్యాదను కాపాడుకోవడానికి 

ముఖ్యసాధనం. పండితరాయలకు కోపం రావడానికి కారణం వానే 

వున్నాను. పాపం. ఆతి బాహ్మణజాతిలోన్నుం చి బహిష్కరించడం 

కంచు యేంకావాలి? మనకు పిస్తుత మేమిటంటే; ప్రతిప్రాణికిన్ని 
కోపం సహజగుణమైనప్పటికి విద్యావివాదములతో దాన్ని తగ్గించుకొనిన 
వారికి పరాభవము రాదనిన్ని ఆన్యధాగానై తే పరాభవం తప్పదనిన్నీ 

తెలిసికోవాలి. ఎంత పాండిత్యం కలవారికేనా కోపం పం9మాదాన్ని 

'కల్షించి 'ఒప్పులను తప్పులనిపించేటప్పుడు, అసలులో కొంత లోటుంపే 
వేణజే చెప్పనే అక్క_రలేదని వాయనక్క అలేదు. పండితరాయల విషయం 

కన్న. యెక్కు_వ వుదాహరణం కోపానికి చూవవలసివుండదు. 

"పెద్దన్నగారి “అమవసనిసొ మీంద ఆయీ విషయాంతరాలు దీనిలో 

నడిచాయి. మహాపండితులకు కూడా అప్పుడప్పుడు శాత్తాయమైన (ప్రమా 
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దాలు తటస్టించడం కలదు కాని వారు మార్లాంతరం తొక్కి సమర్శిన్తూ 

వుంటారు. దీన్నిగూర్చి మా గురువుగారు బిహ్మయ్య శాస్తుులవారివల్ల 

విన్నదే -వక సంగతి వా9స్తాను.. అనంతశయనం మహారాజావారు కాశీకి 
విచ్చేసినప్పుడు వారు చేయించిన విద్యత్సభలో యెవరో మహాపండితుడు 

(శ్రీ రాజావారిని సంబోధించి మాట్లాడే సందర్భంలో... “మహారాజన్ 

అనీ సంబోధించేటప్పటికి సభం తా పండితమయమై వుండడంచేత ఆశ బ్లాన్ని 

గూర్చి వకరిమొఖాలు వకరు చూచుకోవడానికి మొదలుపెస్ట్రేరంట. అంతకు 

పూర్వమే అసలు పండితుడికి పంమాదం గోచరించింది. ఇదిరయేమంత 

'పెద్దవిషయం కాదు. కర్మధారయ సమాసంలో రాజన్ శబ్దం అకారాంత 

మవుకుందని సర్వసామాన్యంగా . తెలిసేదే. అట్టి స్వల్పవిషయం పెద్ద 

పండితు.డి నోటరావడంచేత చట్టన తప్పనలేక వకరి మొఖాలు వకరు 
చూచుకో వలసి వచ్చిందంట. అప్పుడాపండితు(డు ఆకశబ్దానికి విశేషార్థం 

చెప్పి ఆపండితుల సంశయాన్ని తీర్చినట్లు గురువుగారు చెప్పంగా విన్నాను. 

మహారాజ శబ్దం కర్మధారయసమాసంగా వుంకేకద మీరనుకొన్నట్లు 
ఆఅకారాంతం కావడం. పిస్తుతం నాఉద్దేశంలో అదె ఐబహుపవి?హి కాని 

కర్మధారయ కానేకాదు. కర్మధారయలో “'గొప్పరాజు” అని మాత్రమే 

వస్తుంది. అర్థం, బహువీ౨హిలోనో : మహాచ్చటబ్ద వాచ్యు(డు, ఆన౭గా 

“ఆఅరకోరణీయోన్ మహాతో మహీయాన్” అనే శుితినిబట్టి సర్వ మహా 

_త్తరుండు పరమాత్మ కనుక అతడు పిభువుగా కలవా(డా, అనగా రాజు 

లతో నీకన్న నెవ్వండును అధికుడు లేడనే వి శేషార్ధ్యం వచ్చిందన్న్నమాట. 

ఇట్లాటి సందర్భాలు వింటూవుంకే మహాపండితుల పిమాదాలు కూడా 

కొంత వన్నెనే కలిగిస్తాయనే అంశం తేటతెల్లమవుతుంది. వారు చెప్పిన 
అర్హానికి పండితులున్నూ మహారాశజావారున్నూ సంతోషించి సంళంసించా 

దంట. ఇది విషయాంతరం. 

తప్పొప్పులు భాషావిషయం తో విచారించేవారు కరిమంగా సన్న గిం 

చారు. యూ చర్చ యెందుకూ కొజగాదనవారే పలువురు కనపడతారు. 

ఇది అట్టి చర్చే అయితే అన్నిగంంధాలు దిన్నిగుజించి యందుకు పుడ 
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తాయో ? నిన్న మొన్న ఆంధ యూనివర్శిటీవారు చితివిభ అనే వక 
మహాగం9ంధాన్ని ముడిగింపించారు. ఆగంధం సుపిసిద్ద మహావై యా 
కరణులు (శ్రీభాగవతుల హరిశాస్తుల్లుగారు రచించిన కౌముదీ వ్యాఖ్యాన 
వ్యాఖ్యానమవడంచేత వర్లతయందా (కా డేకింది. అసలు వ్యాకరణం 

చదువుకొన్నవా(డి కవిత్వమే... “భాగోతప్పద్యాలు, బౌమ్మలాటపద్యాలు, 

ఫొగటి వేష పద్యాలు" గానున్నూ వుంటుందనే యీ కాలంలో ఆలాటి. 

గింథాల వల్ల పంయోజన 'మేముంటుందో 2? యూనివర్శిటీవారు యో మా 

$90 పరిశీలించనె తేకపోయా రనుకోవలెనా ? యేమనుకోవడానికిన్నీ 

వకాశం కనపడదు, యేదో డట్బోయేగాణో చేతులో పదేవాదాలయితే 

న్నెనా చెయడానికి చాలామంది. అంగీకరిస్తారు. కాని, యీలాటి శబ్లా 

లు గాని సుళద్రాపళబ్రాలుగాని విచారించే దిక్కు కనపడదు. కవులకు 

తం యిది తప్పదు. 

pee 
గ్గ 
ర 

యిప్పుడు మనకు “అమవస” ఆపశబ్దమో సుశబ్రమో తేలింది 

కదా ? వాకొ_క్క._దాన్ని గూర్చి వాంయవలసివ స్టే యిీలా గే కట్టకట్టలుగా 

పెరుగుతుంది చూడండి... * ఈపాటికి కట్టి పెట్టు సిపిసంగంి” ఆంటూ 

ఆఅదుగా జనులు వాడుతూ వుంటారు. యీశబజాన్నిగుణటించి విచారణ 

చేస్తే యెంతచేయాలో ఆలోచించండి. పిసంగం నోటితో చేనేదిగడా. 

కట్టడం తాడుకూ, తంకరకూ సంబందించింది. అట్ట సందర్భంలో యేలా 

కుదురుతుంది 2 జొవచారికంకాక తప్పుదు. భాషోపిపంచకంలో నూటికి 

తొంభై మాటలు యీలాటివే కనపడతాయి. యిది బహుశః తాటాకు 

పుస్తకాలు వాడుకొనే రోజుల్లోదేమోలని నేననుకుంటాను. పండితులు 

శమ్యులను చదువు ముగింపు మనిచెప్పడానికి యీలా వాడేవారమోా, ఆమాట 

కిమంగా యితరాన్నికూడా ఆపుచేనే విషయంలో వాడుకున్నారేమో, 

కాగితప్పు_స్తకానికి కట్టడమూ 'పెట్టడమూ వుండదుగాని తాటాకుపు_స్పక 

మెతే భదృంగాకట్టి జాగ త్తపెట్టడమవసరమే కదా ? ఏదోస్టూలద్యష్టిని 

వ్యవహారానుసరణంగా అర్థంచెనుకొనేవారికి యేచికళ్క్కా కనపడదుగాని 
శాస్రపంకారం తెలుగుభాషలోకూడా కిగియాకారకాన్యయాలు కుదర్చవలస్తి 
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వస్తే నన్నయాదుల పియోగాలలో యెన్నో కుదరవు. “నన్ను వివాహమై 
నహుషనందన £$” యీవాక్యం దేవయాని యయాతినిగూర్చి పలికేది. 

అగుధాతువు యొక్క కారక రూపం కదా “ఐి అనేది. దానిలో కర్ర 
యయాతిమహారాజు యయాతి యేమికావలెను ? వివాహంకావలెను. 

యయాతి వివాహంగా యెన్నటికేనా మాజతాడా ? “తీర్థానికి తీర్ణమూ, 
మిసాడానికి పిసాదమూ”” గా వుందో, లేక యేలావుందో ? ఆనయ జ్ఞాలు 

విచారించుకొందురుగాక. మెగా, నన్నున్ అనే ద్వితీయాంతానికిగతియే మిటి? 

“ఓ రాజా నీవు నన్ను పెండ్రియై” అన్నా సరిగా కుదరదు. రాజు యీ పెను 
పుండ్ర అవడమేమిటి ? యివన్నీ కుశంకలు. యూ శంకలు తెలిసీతెలియని 

పండితులకు గోచరించేవి. యేమీ తెలియనివాళ్ళకు లేశమున్నూ పైస్టలంలో 
శంక కనవడదు. “నీవునన్ను భార్యగా స్వీకరించి” అనే అర్హ మే అవుతుంది. 
వాళ్ళని యీ ద్వితీయాంతమూ బాధించదు, ఆ (పధమాంతమూ బాధించదు 
అయితే నన్నయ్య శాస్ర్రజ్ఞుయడేకదా 7 యిట్టి “అనన్వయపు మాట నేల (పయో 

గాంచాడు ఇ” ఆంటూ స్తూలదృష్టులు శంకి స్తే శంకిసారు. నిజానికి యిది 

అనన్వయపుమాట కాదు. కానేకాదు. ఆ అనన్వయం మనలోపంవల్ల కలుగు 
తూవుంది. లోకంలో వాళ్ళకు సర్వసామాన్యులకు సుళువుగా అర్థంకావడ 

మేమి? యే మిడిమిడిజ్షానాన్నో సంపాదించుకొన్న మనకు సమన్వయంకాక 
భోవడముమి ? అనేవిషయం యిక్కడ బాగా గమనించవలసి వుంటుంది. 

నన్నయ్యగారు “లోకజ్జులు” అనేవిషయం తెలిస్తే మెళంకకు లేశ 

మున్నూ, అవకాశం వుండదు. లోకంవల్ల సమన్వాయించుకోతగ్గమాటలే 

కవిత్వాలలో, అందులో విశేషించి భాషాకావ్యాలలో వుంటా యి. గీర్వాణ 

ఇాషాకావ్యాలలో కూడా కొన్ని వుంటాయి గాని యింతగా వుండవు. 

యేక దెశాన్వయాలు వగైరా కొన్ని విషయాలకు గీర్వాణాసికిన్ని దీని 

కిన్నీ పూర్తిగా పోలికవుంటుంది_ “అంతకకోపుళై న యద్దైవపఠాకిసీ 

కుతుల దివ్యని శాతమసహోయుధాహాతిన్ ” యిక్కడ “అంతకకోపులు” అన్న 

విశేషణం, “పతాకినీపతులి” అనే సాధ్యసమావైక దేశంలో అన్వయిం 

చాలి. సపె6గా యూోవతులొ అనే పదం మళ్ళా ఆయుధాలతో అన్వయిం 
మొలలు 
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చాలి. యిట్టి వింకను మజికొన్ని కలవు. భారత విశేషాలలో. గొన్ని 

వివరించితిమి. “ఆడరుకురుపఏవీరుల వరాన్వయసంభవున్”” అనెది దీని 

వలెనే సమన్వయించుకోవాలి. శంకించేవారు ఆయీ సందర్భాలు గమనిం 
చాలి. సంస్కృతము ననుసరించేవికొన్నీ తెలుగులో వ్యవహారా న్ననుస 

రించేవి కొన్నీ కాక దేన్ని అనుసరించకుండా వున్నట్లుండేవి కొన్ని వుం 

టాయి అందొెకటి మచ్చుకు చూపుతాను... ““తశ్రానేనిని బటు కోకవేగ 

ముని యిందులో వుండే “*ఏనిని” పా9సస్టానంలో వుండడంచేత దిద్ద 

డానికి అంకదనుకుంకే వకరు నాపేర వాొళారు కదా ? పా9ిమాణ్యశజ్ల్ఞానం 

అంటూ వకటి వుండాలిగాని లేకపోతే దీన్నిమాత)ం__ “తేతెనేని నిబిడ 

శోకవేగముని” అని దిద్రకూడదా ? అన్నారు. ఆప్పుడు మళ్ళా వెదికితే 

తిక్క_న్నగారిదే_ “పికయమొండెనయేనిని వారని యుద్యోగంబునకు 

ఫలంజీమి” అనేది శల్యపర్వంలో కనపడింది. యెందుకు కనపడ దం 

టాను. అదేమైనా తప్పుగనకనా ? నికేపంవంటి పియోగమాయె. ఎన్, 

ఏని, ఏనిన్, ఏనిని, ఇన్నిరూపాలున్నూ సాధువుల, హరిన్ ! హరిని, 

హరినిన్, హరినిని అనేరూపాలు లేవా ? నన్నయ్యగారివి కూడా దొరుకు 

తాయి కాని ఆవి చట్టన దిద్దితే మా జిపోయేస్టలా బ్లో వున్నాయి. పుట్టుపూ 

రో త్తరాలు తెలిస్తేకాని వీనిసాధుత్వం తెలియడం కష్టం. నన్నయ్యగారు 

తొక్కిన తోంవను వదలకుండా తిక్క_నాదులు నడుస్తూ కొన్ని కొత్త 

పోకళ్ళు కనపజచినట్లు వారివారి కవిత్వాలు పరిశీలెంచేవారికి స్పష్టపడు 

తుంది. యిది అలాటిదికాదు. అయితే నూటికో కోటికో వకరుంటారేమో 

పంయోగాలకోసం భారతం చదివేవారు. తక్కినయావన్మందిన్న్ కథ 

కోసమే భారతం చదువుతారు. ఆలాటివారికి ప్రయోగాలతో అవసరమే 

ముంటుంది ? “ఉ. అమ్మనుజేందుడై న నలుయజ్ఞము ధర్యజూరా జసూయ 

యజ్ఞమ్ము పియాగంజేసిన పజాపతియజ్ఞము" ఆనే పద్యంలో ప్రయాగ 

శబ్దాన్ని మువర్లకంలేకుండా నన్నయ్యగారు పృీయోగించా రనేరహాస్యం 

పరిశీలకులై న “కై తగాళ్ళ”కు తప్ప తదితరులకు గోచరించదు. గోచరిం 

చిన పింగళి సూరన్న “గయలో, గాశిం పియాగన్ ” అనే ప్రయో 
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ఇంచు కొన్నాండు. *ఏనినొ అనేదాన్ని గుతించి యిటీవలి భారతసంస్క 
రలు యింకో విశేషాన్ని టిస్పణిలో వాఎళారు. ఆవిశేష మిది: “నేని” 
అని, '“ఏని”” కిరూపాంతరము. యీరూపాంతరాన్ని వప్పుకోవడంవలై 
కలిగిన లాఖభమేమిటంపే; “మదియభాషణ మెన్నండున్నెని మాఘము 

గాదు” అనేచోట “లుక్సంశ్తేషౌ నాఒచళు” ఆనేసూతిమునకు వ్యతిరేకం 

వేకుండా సవరణ అవుతుంది. కాని ఆఅప్పకవినాంటికి యారూపాంతర 

ఫత్తను లాక్షణికులు గర్భహించినట్టు లేదనుకోవలసి వస్తుంది. గృహాంచి 

నే అయితే... ““ఏని* అనేదానితో వుండే “వి” అనేది “నె గా 

సూటీనప్పుడు నకారానికి విశ)మం పెట్టవచ్చునంటూ అక్షణం కల్పించి 

సభయయతులలో చేర్చవలసి వుండదు. ఆదంభప్రత్యాఖ్యానాల్లో సమఫలం 
కనపడుతూ వుంది కనక అప్పకవికృతలక్షణం ఖండింపం బడ్డప్పంటికీ 
బుప్పటివారి వూహా తోసివేయనక్క_ఆలేదు. 

పిసన్తుతవాదం ో“ఏనిని” అనేది వుండ దనేదానికి, నేని” అనే 

రూపాంతర స్త బాధకంగాని సాధకంగానికాదు. [పౌఢవ్యాకరణక_ర్తకూడా 

వమా రూపదడ్వయసతాను అంగీకరించ లేదు. మొత్తం తెలుగుశబ్రాలలో 

మయెన్నోయిట్టివికల్పాలు అనాదిగా వుంటూవున్నాయి. ఏగు ధాతువులో ఆణి 

నున్న వున్నట్టు పా9ిచీనపితులలో కనపడుతుంది. యిటీవల పారు ఆది 
లేకుండానే ఆధాతువును వాడుతూవున్నారు. దీని కేవ్యాకరణమున్నూ 
సాధకంగాని బాధకంగాని అయ్యేది లేదు. రావుశబ్దం పరమైనప్పుడు విక 
ల్సంగా రెండక్షరాలు మాత్ళమే వున్నపూర్వపదానికి అకారాంతానికి దిర్హ్హం 

సుబ్బారావు వగారాలలో కనపడుతూ వుంది. రావుశబ్దం రాజశబ్ల్ణాన్నుంచి 

పుట్టిన ప్లై అనేకాధారాలు కనపడతాయి. ఆశబానికే రాజుశబ్రం పరంగా 

వుంే దీర్హ్హం కనపడదు. సుబ్బరాజు, రామరాజు వగయిరాలు దిని కుడా 

హరణాలు. ఆయీ పసియోగాల కన్నిటికీ వ్యవహారమే ఆధారం గాని 

యితరాధారం కనపడదు. 

దేవతా వాచక మెన గీర్వాణశ బ్రానికి మువర్థ కాన్ని చేర్చి నంతతో 

ఆది భాషావాచక మవుతూవుంది. గీర్వాణ మంకు సంస్కృత భాష. ఇస్తే 
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మహోారాష్ట్రము, ఆం(ధము, ఆంగము, లోనె నవి. ఇవి సంస్కృత శబ 
ఈం లం యా యు 

ములే అయినను సంస్కృతంలో వీటి కీలాటిఆర్రం కనపడదు. ఆంగ్ర, 
అన్నది సంస్థ్ట్ర్రాతపదం కాదంటారేమో ? పోనీ దాన్ని వదలి పెట్టండి. 

తక్కినవాటివిషయమే ఆలోచించండి. ఆయీసందర్భంకూడా వ్యవహార 
బలీయస్వాన్ని పురస్కరించుకొన్నదే. తనమయము, మెదడుపో%9వుల 
మయము, లోనైన తెలుగుశభ్రాలకు సంస్కృతంలో వికారార్డ మందున్నూ 

పాఫిచుర్యార్థమందున్నూ వచ్చే “మయట్బ్చత్యయం” చేయడం యేవ్యాకర 

అంచేత సాధింప(బడుతుంది ? అదిన్న్ వ్యవహారవ్యాక రణాన్నిి పురస్క 

రించుకొన్నదే. కాంబట్లి వ్యవహారంలో మాటలన్నీ గాగమ్యాలనడం అనా 
ఉం 

లోచనపని. పిస్తుతం తప్పా కాదాఅని వాదించుకొనే “ఏనిని అనేది 

వ్యవహారమున్నూకాదు, వ్యాకరణంచేత ని షేపంలాగు సాధించ (బడుతుంది. 

కవిబిహ్మగారిచే పియోగింప( బడింది కూడాను. అందుచేత, స్వచ్చమైన 
“అమవసనిసి” పడాన్నితప్పనడం యెట్లిదో, దిన్ని తప్పనడంకూడా అట్లిదే. 

శం యు 

నిఘంటులో అమావాస్యాశబ్దతదృవ రూపాలకు దెనికింగాని ప్రయోగాలు 

యివ్వలేదు. అంతమాతించేత ఆరూపాలకు పియోగాలు లేవనుకోకూ 
డదు. కొన్నిటికి అతిపసిద్దాలనే హేతువుచేత కాంటోలును నిఘంటుకర్త 

పియోగాలు చూపలేదు. అన్నిటికీ పా9సన్టానంలోనున్నూ  యతిస్థానం 

లోనున్నూ పియాోగాలుదొరకాలంశు దొరకనూ దొరకవు. అంతమాత్రం 

చేత అవి సువపియోగాలు కావనుకోంగూడదు. 

కో రెంల్కు అనేదానికి యిద్ద౭లు మహాకవులు యతిస్టానంలో వాడిన 

ప్రయోగాలు కనపడ్డపస్పంటికీ కొందజు “పిడివాదానికి” వుపకఏమించడం 
మిక్కి_లీ సాహసం. చూపణయులు, అనేదిపింగళిసూరన్నగారేకాక, సంకుసాల 
కవివరు(డే కాక, తిక్క_న్నగారుకూడా వాడినప్రయోగం వకటి కనపడింది 

క. పెక్క_ండ్ళ నాక్కపోరను 

నుక్క_ అభంబజింతు ౬ జంపు టుడుగుదు, రాజాం 

దక్క టిచూపజు లెంతయు 
వెక్క_సపడం జిత్రగతుల విహరింతు6 దగన్. 
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అయితే దీన్ని దిద్దివేస్తా మంటారు. యూలాగే వెనక “అవల” 

అనేదానికి “అవులి” అనేరూపాంతరంలేదంటూ కొందటు వాదించారు. 

కవులు వాడినవై తే వున్నాయి గాని అవన్నీ దిద్దడానికి పీలిచ్చేవే అవుతూ 
వచ్చాయి, అప్పుడు నర్స్పభూపాలీయంలో కా(బోలును.__“నురాదియాల” 

అనేపియోగం దిద్దితే గణభంగం కలిగేది దొరికింది, “అవుల” అనే 

రూపం వుంటేనే “జాలి” అనేరూపం పుడుతుందిగాని లేకపోతే పుట్టదని 

'వేజే చెప్పనక్క_జలేదు. దానితో ఆవాదం ముగిసింది. పగుల్చు, మిగుల్చు, 
తగుల్చు, లోనై నవాట్లకు _క్వ్వార్థకంలో__పగుల్చి లోనై నలూపాలుండ 
వంటూ వకవాదం వెనక కాలంలో వచ్చింది... దానికి శంభుదానుని 

ప్రయోగం “కుంభపీఠము పగుల్చి” అని యతిస్థానంలో దొరికింది. 

దానితో ఆవాదం ఆగింది. అస్పకవిలోనై నవారు చాలాగ9ంథాలు 

శోధించి కవుల కెంతవజకు సాయపడాలో ఆంతవజకున్నూ పడి పుణ్యం 

కట్టుకున్నారు కాని యింకా విశేషాలు యెన్నో యితరగింథాలమాటల్లా 

వుంచి భారతంలోనే కనపడతాయి అని నేను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసు 

కున్నాను. చాలావణకు భారతంలో కృషిచేసి, యెవరో నిమి త్తమాతింగా 

ఆకేపకులంటూ బయలుదేజితే ఆమిషమ్6ద నా అనుభవాన్ని ప్రకటించడం 

కూడాజరిగింది. దేవీభాగవత పీఠికలో 

ఉ. అప్పకవిం|డుడున్ మజియు నంతకు( బూర్వులు నవ్యులుం గృతుల్ 

నెప్పిరి భారతంబున విశేషములం దిలకించి వారిక 

నప్పి విశేషముత్ శతము గన్పడు చున్నవి భారతమ్మునం 

దిప్పటికిన్, సముద్రమున శకెవ్వ(డు పారము నిర్హయించెడిన్. 
జ 

అని అనుభవంమీందే వాయడం తటస్థించింది. ఆ యాసందర్భాలు 

యెన్నో అనుభవపూర్వకంగా అంతో యింతో డ తెలిసికొంటినిగాని నాకీ 

డెబ్బయ్యోపడిలో నొక ఆశ్చర్యకరమైనవిషయం భాషావిషయంభ్హో తటస్టిం 

చింది. ఆది భాష పుట్టింది మొదలు యొవ్వరికింగాని తటస్టించి వుండదన 

ముమ్మాటికీ చెప్పంగలను. అది యేమిటంటే: వా_స్తకూడా విశ్వాసా 
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రంగా వుండదు. అవజయం౦ పొందడం, పొందికూడా, జయం కలిగిన క్లే 

కాక యింకా కలుగుతుందని సంతోషించినట్టు ప్రకటించుకోవడం. యథా 

రము వారిఆత్మ కేనా గోచరమవుతూవుందో, లేదో అని యెన్నోమాట్లు అను 

కుంటాను. కొని, నిజంతెిలియదు. ఆలాటిళ క్తి యుం చదువుకుంటే కలు 

గుతుందోకూడా బోధపడడంలేదు. ఆన్ని విద్యలకన్న ఆవిద్యమాతిం 

యెక్కు_వదిగా తోస్తుంది. ఆవిద్య పూర్తిగా పట్టుపడితే వక లోకంకాచు 

సద్నాల్లులోకాలు జయింపవచ్చునుగాని ఆవిద్య పట్టు(బడడ ముని 

దర్హటం. నిజంగా అది వక తపస్ఫువంటిది_ 

రో ంుయదువృుురతం 'యదురాజర యదు రం యచ్చ. దు. సరం 
౧౧ (oe) ఉం వ క అణి 

తత్సర్వం తపసా పా9ప్యం తపోహి దురతికమము. 

అన్నదానితాత్పర్య౦ం యిప్పటికి నాకు పూర్తిగా బోధపడింది. యీ 

తపస్సులో కృతార్దులై నవారు పూర్వకాల మం దున్నట్లు సాక్ష్యం లేదు, 

వున్నట్టయితే (శ్రీహర్జుండి తండి) (శ్రీహీరుండు తినపరాభవాన్ని చొప్పు 
కొని తన స్యాలకునిపాదుకలు తన దేవతార్చనస్థానంలో పెట్టుకొని 

వుంటాడా ? యాకథ చాలామండి యెటిగోవుంటారు కాని చదువరుల 

వినోదంకోసం కొంచం వాగిస్తాను. సంస్కృతంలో “నైషధం విద్య 

దౌషధమ్** ఆని పండితులందటూ యేకవాక్యతగా మెచ్చుకొనే నైష 

ధాన్ని రచించినమహాకవి (శ్రీహర్జుండు. ఇతనితల్లి మామన్లదెవి అనిన్నీ 

తండి? (శ్రీహిరుండనిన్నీ, యిత(6డు చింతామణి మంతోొపాసకు(6 డనిస్నీ 

యితడు నై షధంలోనే._._. 

66 స్టార (శ్రీహగంకవిరాజరాజమకుటాలంకార కూరను తం 
౧౧ చె య 

(శ్రహీరస్సుషువే జితేందియచయం మా మలై దేపీచయం 

తచ్చింతామణి మంత౨చింతనఫలే కావ్యే మవానై షథధే” 

ఆని వాశయడంవల్ల తెలుస్తుంది. (శ్రీహార్షుండి తండి9కిన్నీ మేన 

మావాకున్నూూ మద్యావాదం తటస్థించింది, రాజ్యవిషయంలో కూంధవ్యం 

గీంధవ్యం మేలా చూడకుండా పసివంర్తిసారో రాజులు, పండితులు విద్యా 
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వాదం తోకూడా అంతే అని వేజే వాాయనక్కరలేదు. యావాదాలు యిస్పు 

టివారికి రుచించడం లేదు గాని న: బాగా రుచించే వన్నందు కెన్నో 
త్యాలు చూపవచ్చును. ఆవాదంలో డో )హారుండు వోడడం తటస్థ్టించింది- 

వోడినవారు జయించినవారి పాదుకలు స్వయంగా నెత్నిని బెట్ట తెచ్చికొని 

దేవతార్చన పీఠం దగ్గజవుంచి పూజించడం పందెం ఐర్ప్పరచుకొని అసలు 

వాదంలోకి దిగి వుండడంచేత (శ్ర్రీహిరుండు సత్యానికి కట్టుబడి వాదు 

కలు తెచ్చుకొని పూజిస్తూ వున్నా(డు. యిప్పుడొక శిరోమ౭ిగారు వం 

దెం కింద కొన్ని మృదువైన మాటలు వాిశారు. అవి యింకా పత్రిక 

కకం ద్య యెంతో మృదువుగా వున్నాయి. అవి చూచితీరవలసిం దే. 

అది ఆలావుంచుదాం. అప్పటికి (శ్రీహర్హుండు పుట్ట వున్నాడే లేక గర్భ 

స్టుండుగా వున్నాడో తపిసీలుగా తెలియదు. మొత్తం శ్రీహర్లుండు _స్తనం 

ధయు(డుగా వున్న రోజుల్లో, కాలం తీరడం చేతనో లేక యీ పరాభవ 

దుఃఖము చేతనో శ్రీహీరుండు స్వర్షపు యాణం చేయవలసి వచ్చింది. 

(శ్రీహీరుండికి “ఆత్మావై పుతినామాసి” అని వుంది. కనక తన పరాభః 
వాన్ని తనకొడుకు ద్వారాగా తీర్చుకోవాలని మాతం మనస్సులో బోలెడు 

కుతూహాలం వుంది. వుండి మాతం రేం చేస్తాడు. పొపం ? కాలం 

తోసుకువచ్చింది. అప్పు డేమిచేశాండంయపే : తనకు ఉపాస్యంగా వున్న 

“ఖ్ భచ్రింతాముణీ మంతా?న్ని” భార్యకు సకంమంగా ఉపదేశించి యీ మం 

తం కొజ్జవాండికి నీవు ఉపదేశించి మంతీిసిద్ధి తుద ముట్టిన తర్వాత 
సీ సోదరుణ్ణి నా కొడుకుచేత సభలో జీయింప( జేసి మళ్ళా యీ పాదు 

కలు అతు వతనికి వప్పం జపే బ్పుటట్టు చేసవజకున్నూ నా ఆత్మకు శాంతి 

లేదన్నా డు. ఆ పతివితాశిరో మణి భ_్రర్తమాటలు జ పె యందుంచుకౌని 

పాలిచ్చే సమయంలో నాలుగో మూడో అక్షరాల కండె ఆ మంతం 
హెచ్చుగా వుండదు గనుక ఆకురవాడిచేత పలికిస్తూ వుండేది. ఆ కుట్ట 
వా6డికి, అమ్మా, తాత, అనే మాటలకంచటె ముందుగా ఆ మంతాికరాలే 

తుంగా నలిగి చిలకలాగ అ సమానం అదే అంటూవుంజేవా6డు. కాని 

అంతలో ఆమంత9౦ సిద్దిస్తుందా ? సిద్ధించదు. అది శవంమీ6ద కూర్చుండి 
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జపం చే_స్తేనే కాని సిద్దించదట, అందుకే దానికాపేరు వచ్చింది. దీనికీ 
ఆతల్లి వక వుపాయం చేసింది. పదునై నకత్తి దగ్గు పెట్టుకొని కుణ్టవా డి 

చేత హలగా ఆమాటలు అనిఫిస్తుఅనిపిస్తూ, వెనకముఖంగా కడుపుమీద 

కుట్టివాక్టి కూర్చో పెట్టుకున్న క్షు కూర్చోపెట్టుకొని గొంతుకు తెగ్గోసికొంది. 
కుష్ణాడు మంత9పఠనం చేస్తూనే వున్నాండు. దేవత వెంటనే ప్రత్యక్ష 

మయింది. అఖండమైన జ్ఞానం వక్క కేమాటు పుట్టి ఆపళ్ళాన్ని అమ 

వసనిసి, పున్నమనిసిగా మాజిపోయినట్రయింది. తల్లి మరణం గోచరిం 
చిండి. దేవతా సిసాదం చేతనే తల్లిని బ౨తికించా6డు. ఆశ్చార్యమేమి ? 

వెనక పరశురాము(డు పితృపిసాదంచేత తల్లిని బితికించాయడా లేడా ? 

దిన్ని. బట్టి చూ_స్తే అప్పటికి (శ్రాహర్షండికి వయస్సు మూండేళ్ళకు లోపని 

తోస్తుంది. పిమ్మట అయిదో యేటో లేక యేండో యేదో వుపనయనం 
తరవాయి కాసా తీరింది. చ్యవనుడు వ్యాసుడు లోనె న మహాబుషుల 

వలెనే పుట్టుకతోనే సమ_స్తవిద్యలున్నూ వచ్చినట్లు మనం విశ్వసించడాని 
కభ్యంతరం లేదు. ఎండాశకానో ఎందుకు నిన్న మొన్న సంగతి మాపరమ 

గురువులు బాంహ్మయశాస్తు9లుగారి సమకాలీనులు శ్ర బాలళాస్తుల్లుగారికి 

యేడేండ్రవయస్సు డా6టకుండానే వేదం సమగ్రంగా వచ్చినట్లు చూచిన 

వారే చెపుతారు. లేదా, కథ క్కా్ళేమిటి? ముంతకు చెవువేమిటి? 

పర్యవసానం వినండి. ఆయేెడేళ్ళవయస్సులోనే తల్తిగారి పేరిరణచేత 
మేనమామను వాదానికి ఆహా్వ్వానించా(6డు. జయించాడు “వాదిదౌర్చల్యమే 

కాని వాద దొర్చల్యం వుండదు" కనక యేవిషయంతలో తండి? వోడిబోయ 

నాడో ఆవిషయంలోనే వాదించి తండి వాదాన్ని నిల్వ బెట్టి ఆయన 

పాదుకలు ఆయనకు ముట్ట6 జెప్పి పితృబుణాన్ని పూంర్తి గాతిర్చి, పరశు 

రాము(డో లేక “సి. ఆర్. దాసోి” పొందిన పితిష్షను వపాందినా (డు, 

మనకు కావలసింది ప్రస్తుతం యింతవణకు మాత9మే అయినా. తరవాయి 

కాడా రెండుమాటలలో కథ అతేల్చేస్తాను. జయమైతే కలిగిందిగాని వాదం 
స్యాయ౦గా వుండని హేతువు చేతనున్ను అందులో ఆవాదం 'వేదార్థం 

చెప్పడానికి సంబం౦ధించిం దగుటచేతనున్నూ (శ్రీహర్హుండికి నోటమ్మట 
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పురుగులు రాలడాని కారంభ మయిందంట : దానితో తల్లిగారు విచారిస్తూ 
ఆన్న గారితో. “కుట్టాడి కేదో యాలాటిరోగం మొదలు పెట్టిందిరా” 

అని వెళ్ళి చెప్పుతూ దుఃఖించేటప్పటికి, “అవును పీండి కీకర్యం తటసి 
స్తుందని నేనప్పుడే అనుకున్నాను, ఏవీండు మొన్న నాతో వాదించేటప్పుడు 
వేదానికి అపార్హం చెబ్బడంవల్ల యీకర్య్మం తటస్టించింది. అయితే యేమిలే 
నివారణోపాయం కూడా వుంది ._ 

“ల్లో. కర్కోటకస్య నాగస్య దమయంత్యా నలస్యచ 
బుతుపక్షస్య రాజర్షః కీర్తనం కలినాశనం” 

అని మహాభారతంలో వుంది. కాంబట్టి నలచరితిను కావ్యంగా 

వారి స్తే యీదోషం శాంతిస్తుం” దని చెప్పి మేనల్లుణి కూడా “నాయనా! 

యీలా చేయవోయా” అని శాసించాడు. మన (శ్రీహర్షుండు గారు రచన 
కారంభించారు. ఆరంభించి కొంత రచించేటప్పటికి వైద్యం గుణమెతే 

యిచ్చిందిగానీ ఆరచనమాతిం బిహ్మ భేద్యంగా వుంది. లేశమున్నూ 

దానిలో పిసాదగుణమన్న మాసే లేదు. అంతా శబ్ద చిఆగిమయంగా 

వుంది. వచ్చిన అక్షరమే పదిసార్లు రావడం వచ్చిన పదమే పెక్కు_సాద్దు 

వచ్చినట్లు కనబడడం యీలావుంది. విడదీసుకుంకు భిన్నభిన్నపదాలుగా 

చమూజామాజతాయి, చక్కని అర్థమూ వుంటుంది. అయికేమాతిం ఆకవి 

తరం యొవరికోకాని శంవణ సేయంగా వులటులదా ? రన్నో, నిఘంటులు 

దగ్గణ పెట్టుకొని అన్వయించుకుంకే గాని అసలు తేలనే తేలదాయె. 

అలాటిది యేదో కావ్యానికి పదో అయిదో తన పాండిత్యం తెలుపుడు 

చేసుకోవడానికి చెపితే చఇప్పొచ్చునేకాని అన్నీ అలాగే వుంచే ఆకవిత్వం 

యేంచేసుకొనేది. ఆప్పుడు: మేనమామగారు మేనల్లుడి ఆపా9ధమిక కవి 

తత్వానికి అసమ్మతిని తెల్పక “అబ్బాయో ! యింతకన్న తేలిక పాకంలో 

రచన వుండాలి” అనిచెప్పి దానికి వపాయం కొంతబుద్దికి తీ(వతాాన్సి 

తగ్గించవలసి వుంటుంది గనుక తోబుట్టువుతో “అమ్మాయా శ వీడికి (పతి 

రోజున్నూ మినప్పిండితో యిడ్డెనలుచేసి వాట్లను బచ్చలిపాదు కింద 

కూర్చుని తినేటట్టుచేయవలసిం” దన్నాండు. ఆమె ఆలాగేచేసింది. దానితో 
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ఆయనబుద్దికి వుండే తీక్షత కొంత తగ్గి కాస్త తేలిక శై లిలోనికి కవిత్వం 

దిగింది. ఆలా వక అర్హమండలం రోజులు గడిచాక మనమామగారు 

కేమసమాచారం కనుక్కోవడానికి వచ్చి. అబ్బాయీ: యేంచేస్తూ వున్నా 

వురా ? అని అడిగేండ6ట. దానికి (శ్రీహర్హుండు _ “ల్లో? అశేష శేముషీ 

మోషమాష మళ్నామి మాతుల $” అని జవాబు చెప్పాడంట: యామా 

టకి అర్ధం. యావత్తు బుద్దినీ అపహరించే మినప కుడుము తింటూ వున్నాను 

మామా !: అన్నమాట. గురుపులు శిమ్యులకు విద్యాభ్యాసం చేనేరోజులలో 

దాంహ్మణార్థాలకు వెళ్ళవద్దని నిహేదించడం యూ కారణంచేతనే ఆయి 

వుంటుంది. ఆధోరణి విని, మేనమామ పూర్వకంజకు కొంత ధారలో కస 
దిగినట్టు తెలిసికొని, సరే ! యీాధోరణితలో వుంచే లోకానికి కొంతవజకు 

వుపకరిస్తుం దని చెప్పేటప్పుటికి (శ్రీహర్హుండు పిమ్మట వ్వైషధాన్ని సం 
పూర్తిచేసినట్లు వినడం. యీ యితిహాసంవల్ల మనం తెలుసుకో, దగ్గ 

ముఖ్యాంశం, పరాభవ మన్నది సాధారణ మైనదికాదనిన్ని, అది ఆజన్మ 

మందుమాతి మే కాక జన్మాంతరాని క్కూడా అనువ_ర్దిస్తుందనిన్నీ. ఆయా 

పరాభవాలు కొందు తీరికూర్చుని తెచ్చుకుంటారు. అది మతీ బావ 

కంగా వుంటుంది. యితరులను వృధాగా ఆకేపించడం యాతరగతితోకే 

చేరుతుంది. కాని, దానిలో కృతకృత్యత్వం కలిగితే చేరదు. తప్పుకాని 
దాన్ని తప్పనడంలో యీాచి క్కు తటస్టిస్తుంది. ఆచిక్క్కు లోకాన్ని యంత 

కట్టుకున్నా యెవరో వకరు న్యాయశీలురు వుండి బయటపెడతారు గాని 

సెట్టకమానరు.ఆందుచేత ఆట్లాటిపనులు పరాభవాసహిష్టువులు చేయకూడదు. 

'పెదన్నగారి “ఆఅమపవనసని సి” పియోగాన్ని యెవరో లాకలూకాయ 

తరగతిమనిషి ఆక్షేపించివన్నా6డేమో కాని రామలింగం కాదన్నది మనం 
ముఖ్యంగా గమనించాలి... 

మ. ఉదయం బ_స్తనగంబు సేతువు హామవ్యూహంబునుంజుట్టిరా 

" విడితంబై న మహిన్ మహాంధికవితా విద్యా బలపౌ9ఢి న్ 

కెదురేరీ ! సరసార్థబోధఘటనా హేలా పరిష్కార శా 
రద సీరూపము రామక్ళష్థకవిచం(దా ! సాందగికీ_ర్రీశ్వరా £ 
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అన్న పద్యార్థమునకు లక్ష్యభూతుల్నడెన రామలింగకపి యేమిటి * 

*అమవననిసి” తప్పని పెద్దన్నగారిని.._. “ఎమిదిని” అంటూ గేలిచేయడ 

మేమిటి? యీలాటివే మజికొన్ని పుక్కి_టిపురాణగాథలు మజికొందజికి 

సంబంధించి వున్నాయి. మతొకప్పుడు మతొకదడాన్ని గుణించి వాస్తాను. 

తెలుంగుకవుల కందణికీ భిక్ష పెట్టిన నన్నయ్యగారి కవిత్వంలో 

శిరోభూషణంగా సర్వజసాంగీకారాన్ని పొందిన వొకానొక పద్యాన్నిగూర్చి 

నాకు తోచినట్లు కొంచం విమర్శించి మతీ దీన్ని ముగిసాను---- 

ఉ. నిండుమనంబు నవ్యనవసితసమానము పల్కు- దారుణా 

ఖం డలశస్త్రతుల్యము జగన్నుత విపు్రలయందు నిక్క_మీ 

రెండును రాజులందు విపరీతము కావున ఏిప్రండోపు కా 

పం డతిళాంతుండయ్య్యు నరపాలు(6డు శాపముగ౨మ్మురింసంగన్ . 

అందణూ యూ పద్యాన్ని మహాపొగుడుతూ వుంటారు. యిది 

గొడ్రకాపరులక్కూ-డా  తెలిసినశై లిలో వుండడమే ఆ పొగడ్తకు కారణ 

మనుకో వాలి. నా బుద్దికి యీ పద్యంలో యెన్నో అనవసరప్పడాలు కనబడ 

తాయి. “పిధమ కబశే మక్షికొపాతః8”” అన్నట్లు ముందుగా మనన్సుకు 

“నిండు” అనే విశేషణం యెందుకంటాను. ఆ నన్నయ్యగారు యాపద్యంళో 

వాడిన అంశాన్ని వచనంలోనే వాడేయెడల యీ “నిండు” అనే విశే 

షణం వేయరనుకుంటాను. “నవసీతి” అనేదానికి “నవ్య” అనే విశష 

౬౦ కూడా ఆ మాదిరి దే. అప్పుడు కొం త్త తగా పెరుగు తఅచి తీసినవెన్న 

అనే ఆర్థం రావడాని కంటారా ? ఇక్కడ కావలసింది మెత్తదనం గాని 

అన్యంకాదు. ఆమె త్తదనం మజీకొంత సేపటికి అంతరిస్తుందని యెవ్వరున్న్నూూ 

అన6జాలరు. అసలు ఆవదం యోగరూఢం. తభ అవయవార్తం వుండి 

ఆపదార్హానికి రూడిచేత బోధించేది, కాంబట్ట “నవ్య” అనే విశేషకకాంశం 

కూడ దానిలో “నవి” అనేదానిలో కొంత యిమిడి వుంది. యిక్కడికి 

రెండు పదాలు వృధాగా పడ్డట్టు తేలింది. యీ -పెని ఆఖండలశస్తాంనికి 

“దారుణ” అనే విశేషణం కూడా వ్యర్హమనియ్యేవే నాకు తోస్తుంది, 
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అయితే ఆ వజాాయుధం చాలా ఘోరమైనదని తెల్పడానికి అది ఆవశ్యక 
మంటారేమో : అప్పుడు దారుణంగాని వజాంయుధం యింకొకటి వండ 

వలసివస్తుంది. శాస్త్రజ్జులేమన్నారు? “సంభవవ్యభి చారాభ్యాం స్యా ద్విశేషణ 

మర్ధ వత్” అన్నారు. యిక్కడ సర్వదా దారుణత్వం సంభవించడమే కాని 

వ్యభిచరించడం అనగా ఆతికంమించడం లేనేవేదు. కాబట్టి యిదిస్నీ 

వ్యర్థమే. అదిస్నీకాక “వలు.” ఆనే రెండక్షరాల మాటకు సుమారు 

పదకొండక్షరాలమాటతో వర్ణించడం యెందుకంటాను. షియా “జగ 

న్నుత” అంటూ వక సంబోధన పదం యతికోసం పడ్డట్టు వప్పుకోకతప్పదు. 
యిదిస్నీకాక వజాయుధానికి స్వల్పాక్షరాలుగల “పవి” అనే పర్యాయ 

పదం వుండగా అంతపదంవాడి స్వర్గంలో వున్న ఆఖండలుళణ్ణి భూతో 

కానికి తీసుకురావడ మెందుకంటాను ? యిదిన్నీ కాక, శస్త్రములు, అస్త్ర 
ములు, అనేవి ధనుస్సు ద్వారాగా శతు)వుల మీ 6౧దకు పంపబడేవి. వ్మజా యు 

ధాన్ని ధనుస్సహాయంవల్ల ప్ర)యోగించ నక్క_రలేదు. కాంబట్టి దాని 
విషయంలో శస్రపదం వాడడం కూడా అనాలోచితమే అంటాను. మెగా 
““విపులయందు” అనడంకన్న యిది. తెలుంగుకవిత్వంగనక *వాపల 

యందు” అనడం యు_క్రమంటాను. యెక్క... డేనా గణభంగం౦ వస్తుందనే 

చిక్కు. వుంచే తత్సమపదం వాడుకోవచ్చును గాని ఆట్టిచిక్కు_ లేనప్పుడు 
తత్సమాలు వాడుకోవడం యెందు కంటాను. మతిస్నీ యీ పద్యంలో 

“నిక్కు_ము”ి అన్న దికూడా అంత అవసరంగా నాబుద్రికి తోచదు... 

“కావునన్” అనేది లేకపోయినా దాని ఆర్థం దానంతట ఆదే వస్తుంది. 
నాలుగో చరణంలో నరపాలు(డు అనేది రాజు అనే అర్హమందు గదా 
వాడబడింది. అందు రాజులూ నరులను పాలించేవారుగానే వుంటారా ? 

వుండరు. పిన్తుతవిషయ మేమో బా 9) హ్మణత్వ క్షతి;ంయత్ప్స జొాతులమ్€ద 

ఆధారపడి వుండడంచేత కేవలజాతిమాత౦ బోధకమైన శబ్దాన్ని వాడడం 
యుక్తం. ' యాలాటివాదం యు_క్రంగాదు, పద్యకవిత్వంలో వచన 
కవిత్వంలోలాగ అవసరమైనంతమా కే పడాలంపే పడి” దంటారా? 

ఆమాట నాకూ తెలుసును. పైవెక్కిరించు ధోరణినిగూర్చే (శ్రీనాధుడు 



“అమవసనిసియన్న్నమాట'*” 797 

“పృధ్వంసాభావము పా9గభావ మనుచున్ దర్కింతు విద్వాంసు” లని 
యీసడించడమున్నూ యెజుంగుదును. యెజింగీ కూడా కొందతి విమర్శన 
మార్ల్షంయీలా వుంటుందని తెల్పడానికే యీ కాసా వాిశాను. 

పనిలో పనిగా మనపా?చీనకవుల బిరుదాలను గూర్చి నాకుతోంచిన 
మాటలు కొన్ని వా?సి దిన్ని ముగిసాను. నన్నయ్య గారికి న అష్ట్రభాషా 

వాగనుశాసనుండు” అనే విరుదం వుంది. సంసృృతమున్నూూ, పా?కృత 

భాషలు ఆజున్నూ తెలు(గున్నూ కలిసి యెనిమిదిభాషలలో వ్యాకరణము 

లెటీ(గి శాసించిన మహాకవి గనుక యూయనకు యీవిరుదు సార్హకంగా 

కనపడుతుంది. తిక్క_న్న గారికి “ ఉభయకపిమితం”* అనేవిరుదం 
వుంది. యిది అంతకన్న చమత్యాా_రమెన కిరుచం. ఆకాలప సంస్క 

తాంధధ కవులందలూ తనకు మితు? లని కాని, వారందణటేకీ తాను మిత్రుండ 

నని కాని, లేక రెండుకవిత్వములతోటిన్నీ తనకు ముంచిసంబంధం వుందని 

కాని ఆ బిరుదంవ ల్ల తెలియం౭ంబడతుతుంది. యిక యెట్బ్జన్నగారికున్న మిరు 

దమా ““ శంభుదాను6డు అనేది. దినికిన్ని కవిత్యానికిన్ని వూ లద్భృుష్టైని 

చూ_స్తే సంబంధమే కనపడదు గాని నూక్కుదృష్టిని పరిశీలిస్తే ఆయన 

కవిత్వభాగ్యం శంభుప్రసాదలబ్బమని తెలుస్తుంది. మొత్తం కవితోక 

గురువులగు కవిత్శృయమువారి బిరుదములు సాత్వికా లని తేలుతుంది. 

తిక్క న్నగారికి సమకాలీను6డైన కేతన్నగారి విరుదము “అభినవదండి” 

అనేవి. యిది దండికృతదశకుమార చరితాిన్ని తెలుగులోకి అనువన 

దించడంవల్త కలిగిం దనుకోవాలి. ఇదికూడ రాజసదిదుదం కాదు. 

మజిన్నీ (శ్రీనాధుడుగారి విరుదము మొట్టమొదటిది “సకలవిద్యాసనాధి 
అనేది. ఇది నానావిద్యాపివిష్టత్వమును దెలుపుతుంది. గౌడడిండిమభట్టు 

గారిని జయించి ఆయనకంచుఢక్కాాను పగులగొట్టంచడంవ ల్ల కలిగినబవిరుద 

నునుకుంటాను. “ కవిసార్వభౌముడు = అనేది, డిండిమభట్టును జయిం 

చింది సంస్కృతకవిత్వవిషయంలో ఆయివుండాలిగాని తెలుగులో కాదు. 

సంస్కృత భాష అప్పటికాలంలో మనవాదు యావ్మత్చ్పధానభూతోకముగా 

తలంచుచున్న ఆసేతుహిమాచలపర్యంతమున్నూ వ్యాపించివుండే భాష 
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కనక ఆఅనార్వబౌమబిరుదం సార్లకం కావచ్చును. కేవలాం(ధమున( గవి 

త్వము చెప్పువారికే ఆయితే డీనివిషయంలో సమర్థించడం పు స్తకాసేకే. 

యెందుచేత ? అవయవార్థ్రం సమన్వయించకపోవడంచేత కావలసివస్తుంద. 

కాంబట్టి “ నేతివీరకాయ ” వంటిది. ఆయినప్పటికీ (శ్రీ కూచిమంచి తిమ్మ 

కవిగారికి యా చిరుదం వున్నట్టు కనపడుతుంది. ఆయిచ్చినవారి తాత్సర్యం 

ఆంధిదేశమునకుమాత)మే సమన్వయించుకోవలసేనా వుంటుంది లేదా 

అవయవార్థవివక్ష చేయలేడనేనా అనుకోవాలి. యికపెద్దన్న గారి “" పితా 

మహాదబిరుడము ”” నుగూర్చి: ఇందు తేశమును రాజసత్వం కనపడదు. 

ఆంధిపి)ఒంధరచనకు మార్గం తీసినవాదితో మొదట వాండవడంచేత నిది 

సార్ధక మొ. ఆయితే యాయనకు రాయలవారు తొడిగిన గండపెండేరము 

మాతిము, కేవలము రాజసబిరుద మనక తప్పదు. అనేక రాజులను 

జయించి తత్ప్చూవకమయిన  గండపెండెరాన్ని రాయలు ధరించిన ప్లై 

తనసంస్థా నక వికింగూడ నాబవిరుదాన్ని ఆయన సామర్ధ్యాన్నిబట్టి రాయలు 

ధరింప జేసినాండు. అంతేకాని పెద్దన్నగారు తనకది కావలెనని రాయలను 

కోరినట్లాధారము లేవియును గనుపడవు. (శ్రీనాధుని కనకాభి షేకము “దీనార 

టంకాల” తో జరిగింది. పెద్దన్న పెండేరము నవరత్న ముల౭తో నిర్మింప, 

బడింది. యేదోమసిపూసి నేరడుకాయగా జరిగించుటకు వారికేమి దారిద్ర్య 

కడ వుంది ? పెండెరము కాలిని ధరించడానికి వీలుగా వుంటుందనుకుం 

దాము. కంచుఢక్కా యెందుకు పనికివస్తుందా అని నాశంక. అయితే 
ఆప్పటివాళ్ళకు ఆమాత9౦ కూడా తెలియదా యేమిటి ? ఆకవిగారి ప్రయా 
కాలలో ఆఢక్కా వాయించంబడడం ఆచార మనుకుంటాను. మజివక 

వషయం. ఆయీ బిరుదాలు విశిషాదె్వెతులలోనున్న్నూ బాలా తీవంగా 

కనపడతాయి. పితివాదిభయంకరంవారు కవిగండభేరుండం వారు లోనై న 

మాటలు గృహనామములలోనే కనపడతాయి. మటిస్నీ కవిఆర్కి_క కేసరి 

లో నగునవి మిక్కి_ లిగా విశిష్టాదైపితులలో కనపడతాయి. ఆవి కేవలంగా 

రజోగుణపంధానాలని వివదింప నక్క_అలేదు. ఆ యో రజోగుణవ్యంజ 

కాలె న.విరుదులు తుర్యాశ9 మనస్సుల కుండడం కొంత విచార్యం కాకపోదు* 
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కవికులగురుత్వానికి స్థానభూతు(డై న కాళిదానుకు “ మహాకవి” అని 

మాతంమె బిరుదు కనపడుతుంది. యిస్తే దండిభవభూత్యాది పెక్కు 
పాిచీనకవులకున్నూ తావన్మాత౦ విరుదమే కనబడుతుంది. అప్పటికి 
యింతకన్న నధికబిరుదాలు లేనేలేవని వారివారి అభిప్రాయ మనుకోవలసి 

వుంటుందని దీనివల్ల మనము గంహించవలసి వుంటుంది. అప్పటికే కాదు, 

బాగావచారి స్త యిప్పుడుకూడ ఆబిరుదు కంచే యితరబిరుదాలలో యెక్కువ 

గౌరవం లేనేలేదేమో ? యీలాగే కాకపోతే “కనిష్టికాధిష్టిత కాళిదాసా” 
అనే పేరుకు పిధానభూతు.డైన కాళిదాసుకు మజియొకబిరుద మేలలేకుం 
డెడిని ? కాంబట్టి రాజులకు మహారాజు బిరుదములాగు కవులకు మహాకవి 

బిరుదమే యొక్కువగౌరవాపాదక మనుకుంపే యు క్ర్షమనుకుంటాను. 

తక్కి_నబిరుదాలు రాజులకకోరాయ వేశ్యాభుజం ”గాదికమువలెనే కవులకును 
వచ్చి వుంటాయి. మేము శ్రీ విజయనగరంలో “అలకాళికాదాసు (డౌకవీ 

శ్వరునకే గణన కెకు_ను మహాకవి పదంబు” అని వా సేబప్పటికింగూడ 

మాతాత్సర్యం యిట్టిదె అని తెలియుచుండడంచేత యా యభిపారియం 

కొత్తది కాదని చదువరులు తెలిసికో గలరు. మతొకప్పుడు దీన్నిగూర్చి 

విస్తరించి వాిస్తాను. 

తెనాలి రావులింగ కవి కవిత్వం 

ఇప్పటికి రమారమి నలభై యేళ్ళనాండు కాంటోలు ప్రయోగరహ 

స్యాలు తెలియక వృథాగా వొప్పులు తప్పులని వివరించే వారినిగూర్చి 

యావిధంగా వారర్రించాను. 

చ. పరిణతశ_క్తులె న యలభారతపుంగవు లట్రులుండ ము 

ష్కరుండనిపించుకున్న కవిసామజసింహము రామకృష్ణు వా 
గ్విరచనగూడం జూడు6డు (పవేశఫలమ్ములు చిన్నచిన్న వ్యా 

కరణపు( భౌ_త్తముల్ చదివి కయ్యము పెంచకుండయ్య వాగ్విదుల్. 

(పాణ్ిగృహీత ) 
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ఇతడు ముష్క్లరు. డనీపించుకోవడాని క్క్కారణణం తన సమ 

కాలీనులలో మిడిమిడి జ్ఞానంతో ప్రృ్రయోగరహస్యాలు తెలియని కొందజు 
లేనిపోని ఆకేపణులు చేస్తూ వినుగు పుట్టించేటప్పటికి సభలో ఘోర పిత్తి 

జ్ఞచేశా(డు. ఆసమయానికి ఆది సముచితంగానే వున్నా యిటీవలవారికి 

ఆది కొంత వెగటుగా వుండక మానదు. చాలామంది యొజింగిందే అయినా 

ఆ ప్రతిజ్ఞా పద్యద్వితయాన్ని వుదాహరిసాను. 

చ. తెలియనివన్ని తప్పులని దిట్టతనాన సభాంతరమ్ములన్ 

బలుకంగరాకురోరి పలుమారు....భావ్య మెలుంగవు పెద్దలై నవా 

రల నిరసింతురా ? పిగడరాణ్నురసా ? విరసా : తుసా ! బుసా | 

ఈపద్యం రెండోచరణంలో వదలినభాగం మటీ కర్షకథోరంగా 

వుంది. ఆ పిగడరాణు నరసరాజుగారు యెవరో యేగంథాలు రచించారో 

నాకు యింతవరకు తెలియదు సరిగదా? యితరుల కేనా తెలిసినట్టు లేదు, 

రామకృమ్లుజణ్ణిగూర్చి చెప్పుకొనే వుక్కి_టి వురాణగాథలలో తాతాచార్హగారు 

మొదలైన వారి పేనర్తేగాని యా నరసరాజుగారి పేరెక్కడా వినబడ్డట్టులేదు, 
రామలింగం పద్యంలో వుదాహరించడం చేత ఆనాటి కవులతో యూనరస 

రాజుగా రొకరు వుండేవారని మనం అనుకోక తప్పుదు. రామలింగంవంటి 

వానితో కయ్యం పెట్టుకోవడంవల్ల యాయన పేరు ముకి వచ్చింది. “వరం 

విరోధోఒపి మహాత్మభిస్పమమ్.-” ప్రకృత  మనుసరిడ్డాం. పిశాచపు( 
బాడగట్ట, నీపలికననోట దుమ్మువడం £ అని తిట్టిన రామలింగాన్ని కవి 

లోకం--.--"ముష్క రుండు” అనక మానదు. ఆసంబోధనతో కూడా ఇతండు 
విరమించలేదు. ఇంకా యెక్కువ దూ(కుడు చూపించాడు. 

చ. ఒకని కవిత్వమం దెనయు నొప్పులు దప్పులు నాకవిత్వమం 

దొకనికిం దప్పు వట్టం బని యుండదు, కాదని తప్పు వటినన్ 

మొకమటు కిందుగా దిగిచి మొక్కలు వోవంగ నిన్నక త్రితో 

సిక మొదలట గోతు మతి చెప్పున గొట్టుదు మోముదన్నుదున్. 
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ఆ యీ పద్యాలు యితనివి కావని కొందు చెపుతారు గాని ఆమాట 
విశ్వాస్యం కాదు. కొందు రామకృష్ణుండు వేరు రామలింగడు వేలో 
అని చెపుతాదు. అదెన్న్ విశ్వాస్యం కాదు విళశ్వబాగహ్మణక వి చనాౌకాయన 

రామలింగం మాకులస్టుండనిన్నీ ఆమాట అతడే “ఆఅఆగ9శాఖికా కోకిల 

మవు”అనె విశేషణద్వారా వ్యాఖ్యానంచాండనిన్నీ వాంసినమాటలుయేష్మతిక 
త్ో చదివినట్లు జ్ఞాపకం. అదీ విశ్వాస్యంకాదు. అగ్భకాఖ శుక్షయజూ 

శాఖ కాని అన్యంకాదని తెలివిడి. యతని మొదటియేరు రామలింగ నున 
డానికి యేవిధమైన సంశయమున్నూ లేడు. ఆమాట యీకి9ంది పద్యం 
రుజువు చేస్తుంది. డం అలింగనిషిద్దుంగల్వల చెలింగని....ఆలింగనిరామ 
లింగ కవిలింగనికీ_ర్తి హసించు దిక్కులన్""పాండురంగమా హాత్మ్య రచన 
నాటికి యితడు వె ష్టవం పుచ్చుకోవడంచేత  “ రమ్యుగుణకృష్ణ 2 

రామయరామకృష్ట”గా మార్చుచెందినా౭డు. వెష్టవమతస్టులకు శివవాచక 
శబ్దా లేవీ రుచించవు. అందులో లింగశబ్దాన్ని గూర్చి చెప్పేదేమిటి ? 
ఆ కారణంచేతనే యావధ్య వెస్పువండు “ఒకలింగండు తెగినా తెగడ మే” 
ఆన్న లోకో క్రికి వుదాహరణంగా రామకృష్ణుడు గా మాజిన పిమ్మట 
తనవలెనే వైక్టవమత ఫ్రవిష్టుండగు (శ్రీ విరూరివేదాది) మంత్రీశ్వరునకు 
ఫు పాండురంగ విళ్టలునికి సంబంధించిన యీచరితంమును--- “పాండు 
రంగ మాహాత్మ్యము” ఆను పేరుతో రచించి కృతి యిచ్చెను. కవిపరం 

పర- పాండురంగ విజయము అనే దానిని రామలింగకవి లేదా? రామ 
కృష్ణకి రచించినజ్టు చెప్పికోవడం నాణన్నతనం నాటికి సర్వ్వతా వుంది. 

వుండడమే కాదు. ఆగింధంకోసం యెందతో కవులు పంయత్నించేవారు 
కూడాను. అట్టివారిలో చెరినవా6ండనే నేనున్నూ-. ఈమాహాత్మ్యానికే ఆపేరు 
పర్యాయపద మనుకోవడానికి ఏలు లేకుండా కొన్నిపద్యాలు (శుతమవుతూ 

వుండేవి. ఆపద్యాలు పాండురంగ విజయంలోవని పరంపరగా జనశు3తి 
వుండేడి ౧ తే.గీ. అతివకచనాభి....ఉభయగతుల. ౨ సీ, శరదంబు 
ఆడతోడ... ౩ చ. అలన చందంచింబనిభమై .... .... =. 
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ఈమూడుమాతమే కాదు. యింకా కొన్ని కొందట్ి5 వచ్చును. 
ఆయా పద్యాలపోకడ చాలా కషసాధ్యమెన కూర్పు కలిగి వుంటుంది. 

ళం యి 

అందులో “తే. గీ. అతివకచనాభి” అన్న పద్యరచనావిధానము యేకవి 
కిస్ని దుర్తటమే. పిస్తుతం పెట్టుకున్నపని ఆది కాదుకనుక ఆపద్యానికి 

ఇం జ రం 

అర్థంవా్యయలేదు. అవకాశం వుంకే వ్యాసంకుదను వారి స్తే వ్రాసాను. 
ఆయూా పద్యాలలో యేదిన్ని యిప్పుడు దొరకి ఆచైవయున్న పాండురంగ 

మాహాత్య్యములో శతేకపోవడంచేత, పాండురంగవిజయం అనేది వేదే 
ఆలాయిదాగా వుండనే భాంతి యింకా కొందటీకి వుండిపోయింది. ఆవ 

ద్యాలు కేవునరిగదా వాట్లనిపోలిన పద్యాలుకూడా స్ర్రీవ,ర్లనలో (ప్రస్తుతం వుప 
లబ్దమైన'మాహాత్య్యంలో "కనపడవు. కాని ఆగంపచిక్కు_రచన రామలిం 

గానిదేకాని, అన్యులదిమాతింకాదు. (ప్రస్తుతం నేనుచూప(బోయేవి (పయో 
గరహస్యాలుగాని రచనాచమత్కాారాలుకావు కనుక ఆవిషయం యింతతో 
ముగిస్తాను. పాపం యెందతో కవులు పియోగరహస్యజ్ఞులు కార వొప్పులు 
తప్పులుగానూ,తప్పులు- వొప్పులుగానూ (భమించడం కలదు. దాన్ని(అంతా 

కాదుకొంతేనా దీనిద్వారా తీర్పంగలుగుతానేమో 2? అని దీన్ని వుషర్రమిం 
చాను. ఇది“వాద్దకే తీర్రయాతా”వంటిది. చాలా కాలంక్రిందట చేయవలసిన 
పని ఆయితే ప్రత్యేకించి యితని పియోగాలే యె 

అలానే 
క్స్ వ్యాభ్యావించలేదు. 

గాని మజీకొందజితోపాటు యితజ్ణికూడా స్పృశిస్తూ వచ్చాను. ఆయీసం 
గతి మాఖండనమండనాలు చూచినవారికి విశదమే. యింక పిస్తుతానికి 
వస్తాను. “విరురివేదాద్రిశౌరి”” ఇందులో విరూరి పదంలోవున్న దీర్హం 
హిస్వీకృతచుయింది. ఆది ఊరు ((గామవాచకం శబంగాని ఊరు శబ్దం 
కాదన్నందుకు వేతొక్క_చోట యితడు వాడిన “విరూరిపట్టణదిభున్” 
అనేది సాక్యం. అయితే దీన్నిబట్టి ఊరు శబ్దానికి ఉరుశబ్రం రూపాంతరం 
వుంటుందనుకోకూడదు. వెనకాల విరు, తిరు, చుండు, పలు ఇత్యాదు 
లుపపదాలున్నృప్పుడు._._విరురు, తిరురు చుండురు, ఏలురు అగేయాపాయు 
నిర్లుష్ణా౬నిమాత9మే మనం తెలుసుకోవాలి. 
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““భట్టరు చిక్కాచార్యుల మహాత్ము (శ్రీ గురుమూ శ్తినొయీ చిక్కా చార్వులవారు మన రామలింగకవికి & తిదువముంతోంపదేష్ష. ఆ కారణంచేత 
గొరవాడ్డక బహువచనంతో తప్ప ఆమతసంపిడాయం యెజింగిన యేకవి 
గ్లాని అన్యధా వాడండు. కనుకనే వ్యాఖ్యాతలుగాని సంస్క _ర్తలుగాని _- 

“చిక్కా_చార్యు మహాత్మున్ొ అని దిద్దుటకు సాహసించలేదనుట తెల్లము- 
అసలు వస్తువునందుండే గౌరవాన్ని బట్టి ఆ పేరు పెట్టుకొన్న వ్యక్తులు 
కూడా ఆ బహువచనంతోపే వ్యవహరించంబడడం సర్వాను భూతమే 
అయినా కొంచెం వుదాహారిసాను. 

ఆంజనేయులు, రామానుజులునాయండు, (శ్రీరాములు, యతిరాజులు, 
వేంకటేశ్వర్లు, రంగనాయకులు యింకా యూలాటివి చాలా వున్నాయి 

చూచుకోండి. యివన్నీ గౌరవార్టక బహువచనాలే ఆగౌరవం పీరు ధరిం 
చిన వాదియందలిది కాదు. అసలు వ్య_క్తినిష్టం. వీట్లకు విశేషణాలు వుప 
యోగించడం యేకవచనంలోనే- యింకోవి శేషం. _స్తనశల్య పరీక్షగా పరిశీ 
లించెవాళుతప్ప ఆయీపియోగాలు బహువచనాంతాలని యొజుంగనే 
యొజు6గరు చాలామంది యెందుదేతంకే..__ (శ్రీరాములను తిస్కు_ 

రమ్మంటే తీన్కు_వచ్చేడి వొక్కక్ణేగా ? యింకో రహస్యం యిక్కడ 
వ్యాకరించాలి. మొగాళ్ళ పేరులున్న ఆడవాశ్శిందతో వున్నారు. తఅచు 
యూ సందర్భం కత)యకుటుంబాలలో కనపడుతుంది, లక్ష్మీనరసయ్యగారు 

చెంకయ్యగారు, ఇత్యాదులు. ఆయితే యో స్టలంతో ఆయ్యా పదానికి అమ్మ 

పదం ర్చి, నరసవమ్మ్ముగారు, అని వ్యవహరి స్తేనో ? ఆది యిప్పటి కాలం 

తోనే యొమోగాని, న స అయితే కొంపమీ(దకి వస్తుంది. 

కే కదరా ? ఆమ్మ ఆనె చపషడరి తల్రినిగదా 2 బోధిస్తుంది. తల్లి, తం [డికె 

"పెళ్ళాం కాక తీరదు. ఆంతిఃపురస్ర్తీలను ఆకారణంచేత అమ్మపదంతో 

పిలవడం పెద్దదోషంగా పరిగణించి ఆయ్యపదంతో వాడడం మంచి 
దన్నారు. యిది యేవ్యాకరణంలోనూ లేదుగాని ఆభిజ్ఞాలనల్ల రుని వారిస్తూ 

న్నాను. ఆయీ సంగతి యెటు (గని వామర్లు ఆ అయ్యపదానికి ఆగవాంగా 

ఆమ్మపదాన్ని తగిలించి... లక్ష్మీనరసయ్యమ్మగారు, అని వ్యవదించడ 
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మున్నూ వుందగానిి అడి యెణ్ంగి చేసతప్పుకాదు గనుక క్షంతవ్యంగా 

భాపంచి లోపాయికా డిని మందలిసనారు. యింక దీనిక సన్ని హితంగా వుండే 

గాదు” శబ్లాన్ని గుతించి కొంత వ్యాకరి సాను. యోగారు బహువచనం. 

వంటిదే. వ్యవహారంలో, సుబ్బయ్యగారు యోగ్యులు అని వాడడమూ 
వుంది క్వాచిత్మంగా. సుబ్బయ్యగారు యోగ్యుడు అనడమున్నూ వుంది. 

మన రామలింగం యేలా పంయోగిం చాండో ? చూదాం. ోతకియ్యంత 

వాసనా(గహాబుది నాయ్యూరి యియ్యారి రామానుజయ్యగారు” దేనివల 
4 my 

మనం యేం తెలుసుకోవాలంటే? గారవార్హక బహాంవచనానికి విశషణాలు 

బహువచనంలో వాడకపోయినా తప్పుగాదనియ్యేవే. పనితో పవి యింకో 

దాన్ని గూర్చి ముచ్చటినాను. సంఖ్యావాచకమైన శబ్దానికి క | 

అనే బహువచనం లేదని వ్యాకరణం స్తూలదృష్షిని శాసించిందిడాని శబ్ల 
6. యు + ఒం 

రత్నాకరంలో, ఉపోదాతంవో.__. “ఒక్క_రిధలు” అని (పయాగించారు- 
ఇం 0 

ఇక్కడ ఒక (డిద్దంలు అని యెంతమూర్దు (డూ దిడ్డసాహాసించ డు. జడ 

రులు ఆని అర్ధం చెపుదామంకే, సమీపంలో వున్న ఇద్దణు శబ్రం వొప్చు 

కోదు. కనక గారవార్థక బహువచనం సంభఖ్యావాచరమైన ఒర శద్దానిక్ 
ఉం 

అంగీకరించక తప్పదు. ఇవన్నీ వ్యవహారంవట్లనే  తెలటసుకోతగ్గవి. 

చూడండీ, “ఆయా ? తమరొక్కరూ వొకసారి దర్శన మిప్పించా౨” 

ఆనే వ్యవహారంలో వున్న వొక్కరు వియోగం దిద్దితే దిద్రంబడుతుం 

దేమో ఆలోచించండి. గౌరవార్డకం కాకుండా సంస్క్యృూతధాషలో సామా 
న్యార్హక మందు నపుంసక పియోగం (నా మాన్వే నపుంసకం, చూ. వాడి 

నట్టు తెలుగులో వొకవిధమైన బహువచన వియోగం కనపడుతూవుంది. 

ఎవరా వచ్చింది ? నీ పేరెవరు ? ఇత్యాది వ్యవహారం కలదు. అయితే 

యిది గాంమ్యమంటారా ? “నరునకు....చుట్ట యెవ్వరు” అని కంఛు 

దాసు(డు ప్రాసస్థలంలో వాడినదానికి గతేమిటి ? అది కంఠం పట్టుకుం 

టుంది. ఆయీ గారు శబ్దాన్ని గూర్చి నేంటికి ముపష్ఫయ్యుళ్ళనాండు పుత్ 

వ్యాసం కృష్ణలో ప్రచురించాను. ఆది దీనికెవ రర్హులు ? యెవరు కారనే 
విషయాన్ని గూర్చె అందులో చర్చించినట్లు జ్ఞాపకం. యిప్పుడు వ్యాకరణ 
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విషయమై వాళాను._ గోసర్వస్వశయ్య నేటి అళవందారు కందాళ 

యప్పగారు” ోకండాళయప్పగారిన్ దయాయ త్త స్వాంతు” అనే (ప్రయో 

గాలుకూడా వ్యాఖ్యానించినట్ల యింది. ఆయా స్టలాల్లో బహునచనాంతం౦గా 

విశేషణలు వేసినా తప్పులేదు. గాని అంతక కన్న యేకవచనాంతంగా నుం 

డడమే ఆందం. (శయ్య, అన్నది శయ్యలు అని మారి స్తే మూతిం 

పదడుగా వుంటుం దని తెల్విడి “(శ్రీ యహోబల నరసింహనామకుండు” 
త్రి యౌ బళాఖ్య తిలఅకవతికి.”” ఆయీ రెండు శ్రీ శ బాలూ రునంధి 

(ఇకోయణచి చూ.) గా వుండడం స్తూలద్భ సు లను (భమింప(జేస్తుంది. 

అందుచే చూపనలసి వచ్చింది గాని అసితో చూపనక్క_అలేదు. యూలాటి 

చోట శ్రీదిర్హాంతంగా వున్నా తెలుగు మర్యాదనుబ ట్టి (నచై కవర్ల తప్పు 

కాదుగదా? ఆశీ9)కి (శ్రీయుక్తమైన అనే అరం సమాసమనుకొన్నా 

వస్తుంది వ్య స్తమనుకొన్నాా వస్తుంది (ఈ (శ్రీశబ్దంతో వున్న సమాసం 

మధ్యమపడలోప మే.) ఇవి సాధ్యసమానాలని తెలుసుకోవాలి. వీటితో 

పాకు శ్రీ యాంజనేయులు వగా రాలు. యింకోటి, యీలాటిచో బ్ర 

సిద్దసమాసాలు చేేస్తై ((శ్యాంజనేయఃఖ) కర్ణ కఠోరంగా వుంటుంది కాని 

సంస్కృృతకవిత్వం లో (పర్టన్యవవ్లక్షణ ప్రవృత్తి: సతుజలే స్టలేవ వర్షత్సి 

యణాదేశం చెయక తప్పదు. యిప్పుడు నేనుచూపిన సమర్హనం తెబు(6 

గువాట్లకే. 

“అఖిలభూమీపాలకాన్టాన కమలాకరోత్క_ర తరుణసూర్యోదయు. 

డవు” యిక్కడ ఉదయశబ్రం సంస్కృతంలో పుంలింగమే ఆయినా 

తెల్లులో “ఉదయము” అని అమహత్తుగా వాడడం న్యాయం. సము 

దు?6ండు-సముదంము, మేఘు(డు-_ మేఘము అన్నట్టు దివికి మహాద్వివక్ష 

చేయడానికి మహత్కాార్వ్య మదీ యిక్క_డ చేయవలసివ ఆవశ్యకత కలగ 

లేదు. కనుక “ సూర్యోదయమవు ” అంచే “నచ శంకా నచోత్తరం”” గా 
వుండేది. కాని రామలింగం అంతసరళంగా కలం నడుపుతా(డా ? యిత 

రులశంక కవకాశం వుండాలని చూస్తాడు. తరువాత సమద్దనాన్ని చూప 

తాండు. గాఢంగా మందలిస్తా(డు. “పూర్వప వక్షపున్, గంతులకేమి ? చూచె 
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డవుగా ? తుది నీబహుళా_ర్హిఖేదముల్” అనే వాక్యాన్ని స్మరింప చాకు: 

సమర్ధనం యేలాగంటే, *ఉదయు.డుి” అంతే: ఆర్థం ఉదయం నంటి 

వాండు, అనికాని ఉదయమే కాదు కనక, యిప్పుడు మహాత్తుగా పరిణ 

మించినటయింది. కనక మహచ్చిహ్నమెన డు విభ డికి అవకాశం కలి 
లాం అ వాతి 

గింది. వాపకంగా సూర్యోదయమవు అని కరాడా వుండవచ్చునని తెల్విడి. 

ఉభయపథధథ పియోగములకు సామంజస్యం వున్నప్పుడు శంకించడం 

చింత్యం కదా। 

“అయ్యింతి చక్కుుల (6 టోలుం దెలనాకులుయావాక్యంలో పోలు, 

అనేది తద్దర్మవిశేషణరూపం (కి)యాజన్య విళేషణమన్న మాట గాని 

తళుకు సౌగసు లోనె న శబాలవంటిది గాదు. ఉదంతములై న తద్గర్మవిశ 
యా టు ర యు 

షణాలకు హల్పరకత్యమందు నుగాగమం రావడానికి సూతం లేదు. 

అచ్చరకత్వమం౭డయితే నుగాగమం వచ్చి కొట్లు _[- ఆతడు, కొటునత(డు 
లు అ 

అవుతుంది, అంతే కాని కొట్టు__రాము(డు కొట్టున్ రాముండు అనే 
రూపానికి సూతాాధారం లేదు, కాని పాగిమాణికరపుల పి)యోగము 

లున్నాయి. ఆయా గంధాలు పుట్టిన కొన్నివందలయేం డ్రకు రచించిన 

వ్యాకరణంలో యీ మాదిరి పియోగాలు యెత్తి వ్యాకరించి తప్ప చేనా 

అనవం౭సింది లేదా? సమంజసముళలే అనియేని + లిఖించవలసింది. అట్లు 

చేయక పోవుటచె నిటీవలికవులు వృధా వివాద పడడానికి చూతుపుగా 
పరి౭ఇమిం చింది. 

“బలిమి సీయని భూమి వలయపతులన్ ” అనే నన్నయ్యగారి 
పంళయోగాన్ని బట్ట ఇచు ధాతువు (వ్యతిరేకార్థకంలో) కు రఃయని రఈఃని 

ఆని రూపద్వ్యయాన్ని వొప్పిన బాలవ్యాకరణక ర్త తిర్క_న్నగారి పంయో 

గాలు “గోచెితురుి వగయిరాలు స తనరు పూర్వులరై 

మహాకవులు కవిబ9హా శ పియోగాన్ని బట్టి వ పంయోగించుకొన్నప్పటి త్రి 

ఆ“ ఉంసూధువులు”” అనడం యెందుకు ? ఆవశ్యకమైన శృంఖలాలు వుండ 

వున్నాయి. అనావశ్యక శృంఖలాలు తగల్బడం ఆవిచారమూలకమే 

న aA 

eh 
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అంటాను. యీ మాటని పట్టి సంస్కర్తలు భారతాన్ని దిద్ది సంస్కరిం 

చారు. కాని తక్కిన కవుల ప్రయోగాలు “మ. తనరార న్నుతినసేతు సేతు 

హిమ్” యిత్యాదులు దిద్ది తే భృ9త్రిశే ఎయత్వ్యం చెడుతుంది కనుక ఆలాగే 

వున్నాయి. పుస్తుత పంయోగం “* పోలుం డెలనాకులు ” వ్యాకరణం 

స్పృశించనే లేదు. (మెజిగిం దెగడున్ బుటువగు నొక వటువు వచ్చె 

లోనై నవి యింకా కొన్ని కలవు. చూ కాని దాన్నిపట్టి సాధింప వీలై 

నది కాదు. వసుచరితిలోకూడా వొకపయోగం చూచినట్లు జ్రాపకంవుంది. 

మిత్ళవిందా పరిణయంలోనున్నూ వుంది. చాలామంది కవులు పయో 

గించారు. రామలింగ మంతవా(డు “నాకవిత్యమం దొకనికి. దప్పుపట్ట. 

బనియుండదు” అని పితిజ్ఞచేసి గర్జించినవాండు ప్రియోగించడంకంయే 

మనకు కావలసిందేమిటి ? కనక “పోలుం దెలనాకులు” నిర్దుష్ట మె కాని 

శంవణసుఖం చూచి మాతం మనం వాడుకోవడం మంచిది. యే వ్యాకర 
కామూ Reece తరువాతే అని నేననుకుంటాను. ఆయీ 

పద్యంలోనే " “అయ్యువిద పల్కుుల్వంటి కప9ంపు(బల్కులు ' "అని వుంది. 

పల్క్ము_లవంటి అంయపే బాగుంటుంది ఆని కొంద అనవచ్చును యీ 

పియోగం సమ_స్తపదంగాని వ్య_స్పపదంగాదు. వ్య స్తమెతే వలె అన్నదా 
నికి వంటి అనే రూప మెర్పడదు. నావంటి, నీవంటి వగె రాలు చూచు 

కోడీ యీజొపవిభ_క్తిక వికారాలకు వొకతోవా తెన్నూ లేదు. “లాగు” 

అన్నది కూమవిభ_క్తికమా * కాదా అని నా కెన్నాళ్ళనుంచో సంశయం. 

“ఈలాటి వాండు, ఆలాటివాండు” అని వ్యవహారం కనపడుతూ వుంది 

కాని కవులగింథాలలో ((ప్రాచీనులలో సుమండి) మాతం యిప్పటికి 
పంయోగం దొరక లేదు. నవీనులలో వొకానొక వ్యావహారికభాషా వాద 

వ్యతిరెకి చ చాలా నియిమసని ష్టలతో రచన సాగించి బళ్ళకు బళ్ళు నడపిన 

కడపమాండలికతవి ఆసకృదావృ త్తిగా పాయోగించ డం చూచాను. యేం 

లాభం, దీన్ని కవులు మన్నిసారా ? బిదికివున్న వానితుమ్ము పాటికిరాదు 

గదా * భవతు. ప౦స్తుతం రామలింగం, కర్తిశేషుండు మాత? మె కాక, 

ధాషాశేషండుకూడా కనుక "“పల్కుల్వంటి"” అనే చోట అతండు చేసిన, 
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ఆఅకారలోవం మానసీయమే. కాని యిక్కడ వొక సందర్బం విచారించ 

వలని వుంటుంది. పల్కు లవంటి, పల్కు_ల్వంటి అనే పియోగద్వయంలో 

యేది శం౦వణకేయంగా కనపడుతుంది ? అనీ పశ్నించుకుంకుమాత9ం 

ఆఅకారసహితిమైన “పలకులవంటి” అన్నదే నంవణపహితం౦గా వుంటుం 

దనక తప్పదు. కాని ఛందోబద్ధంగా కవిత్వరచన సాగించ టప్పుడు 

యెంత వాండికేనా కొంచెంగానేనా ఛంవణకటుపంయోగాలు తగులక 

మానవు. కవిబిహ్మకంకే కూడా నేంటివారు శివణపేయంగా రచన 

సాగించలేరుకదా ; “చ. వినుము నరేంద్ర విపు డలివెన్.” “క. ద్యూత 

కీండకు6 గొండొక నేతున్”” 

అయో చోట్ల యతిపా?ంసలు పోతే పోతాయి గార. విపుంండలి గన్, 

కొండొక నేర్రున్, అంటపేినే శివణసుఖంగా వుంటుందనడం సర్వస 

మృతం. ఆయీ నియమం పద్యకవికి సారగదు. పద్యకవిత్వం చెపుతూ 

కూడా ఇ 9వణసు ఖాన్ని విశషించి పాటించడం వల్లనే నన్నయ తిక్కనా 

దుల కవిత్వాలు శాశ్వుతాలయి పికాశిస్తున్నాయి. ఆరకం కపులలో 

యీరావమకృష్ణకవివాకండనడానికి వాప్పని సహృదయు లుండరు గాని 

పాకంమాతఏ౦ చాలాభాగం నారికేశపాకం, కదళీపాకంలోకూడా కొంత 

వుంది. డదాికపాకంలో నడిచిన ధాగం చాలా రక్కువ, 

“ఉ. మాయపుబిడ్డ యీనిసువు మానిసిపుట్టువు గాదు, దేవతా 

నాయకు(డో ? చతుర్ముఖు(డొ ? నాభవబంధము యాడ్వనున్న నా 

రాయణమూ_ర్రియో....” 

యీలాటి రచనమాత) మే చాలమందికి నోటికి వను౦ది. 
మమల 

ఈ * 

ఉ తాల హలోభు గ్గరు తాలవృంతానిలా శాంత ఘర్మ్యాంబువయెగమెను” 

“కరినకంధీరవాక్షత నఖక్షత జరత్క_రిశిరళ్ళు క్తి శార్క_రిత అలములు.” 

యీమాదిరి రచన యెవరికోగాని కంఠపాళంగా రాదు. యేదో 

ర్ న న్ా వ అల్లే a భో లెక్క_కి కొంచెంగా పాండిత్య పికటనాధం యిట్టిరచన పితీకవికవిత్వం 
తోనూ వుంటుంది. క థావస్తువుతో కున లేశమున్నూూ శకహోయినా మహి 
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కావ్యానికి కావలసిన సామగి) యావత్తూ సమకూర్చి సర్వతసబంధురంగా 
రచించడాన్ని గూర్చి యితన్ని యెంత మెచ్చినా యింకా మెచ్చవలసే 
వుంటుంది. సృస్తుతం మనకు కావలసింది పీియోగజ్జానం కావున మతొ 

కటి చూపుతాను. “రామకృష్ణ 1పధాని వెలసి ఆయీ విధాని ఇన్నంత 
మనుకుంచే యేవిధమైన చర్చకూ అవకాశం లేదు గాని అందుకు సహృ 
దయులు సమ్మతిస్తారని తో(చదు. అకారాంతమైతే పిధానుండు అని 
కావాలికాని “వాధాని” ఆని కావడం కష్టసాధ్యం. “ప్రధానుడు” అనే 
శియోగం లోకంలో యీ అర్హ మందు వినబడడం లేదు. * రాజూ 
పృధానీ ” అంటూ వాడుకుంటూవుంటారు ఆబాలగోపాలమున్నూూ; రామ 
లింగం దాన్నిబ స్టై అనుకుంటాను అసకృదావ్యృ త్తిగా “పిధాని అని 

.వాడివున్నాండు. యిట్లాటిదే “తాపసి” అనే తత్సమ పియోగం. తాపస 

శబ్దం ద్వారా సాధించ తగ్గదిగానే కనపడేది యితనిదే వుంది. *అనుడు 
వేలుపు6 దాపసి యా సుశీల” (టెప్పణ్ చూ దీనివల్ల కొన్ని అకారాంత 

సంస్కృత శబ్రాలకు తతృవమరూవం యికారఘటితంగా కూడా వుంటుం 

దని తెల్విడి.___ 

“నూడుకు* బట్టు మహోగిసింహమున్.” ఆగమశాత్ర మనిత్య 
మని యుండుటచే సూడునకు అనక “సూడుకు' అని మన రామలింగం 
పృయోగించా(డు. భారతంలోకూడా ఆగమవిరహిత పియోగం వుంకే 
ఆది యిటీవలివారు దిద్దిరనియెజు(గునది. అందణు కవులూ యీ ప్రియో 
గంవొప్పుకున్నారని వారివారి పియోగాలు సాక్ష్య మిస్తాయి. దీనివిష 
యంలో నాకు మొదటినుంచీ సమ్మతి వుందిగాని తత్సమకబ్దాలకు ఆగమం 

తీసివేయడం హృదయంగమంగా వుండ దనుకునేవ్యా్థి. యిటీవల మహా 
కవుల ప్రయోగాలద్వారా ఆచేడ స్తం కూడా వదలింది. కూచిమంచి తిమ్మ 
కవిగారు భారతాన్నుంచి చూపింది ““ఛధృతరాష్ట్రినుతుకు?” అనేది. (సర్వ 
అక్షణనారసం గ్రహం చూ ఆయన భారతలక్ష్యం చూపినా సరే మణి 
కొందలు వమహోకవులుకూడా పియోగించినానరే కాని ఈనగాగమ రా 
చూత్యం తెలుగుశబ్చా లకు శోభించినట్టు తత్సమళ చ్రాలకు శోఖించదు. 
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యింకో విశేషం, కొన్ని తెలులగుశ్రాలకు నగాగమసాహాత్యం వికారంగా 

కూడా వుంటుందని నే ననుకుంటాను. “చెట్టుకొకరు(డై* అనే రాహిత్య 

పియోగానికి వున్నంత సొగసు “చెట్టునకొక౭డై ” అనే సాహిత్యహపియో 

గానికి వుండదనే నే ననుకుంటాను. సహృదయులు పరిశీలింతురు గాక. 

“ధర యను కొల్నిలో మొలచు తామర” కొలను = చెజువు 

ఈశబ్దముఆకారమధ్యం నల డల మీందనున్న ఆకారానికిలోపం శాస్తస 

మ్మత మేకాని, కొన్నిచోట్ల ఆలోవం శ9వణకటువుగా వుంటుంది. (ప్రస్తుత 
పియోగానికి ఆదోషం తగిలింది. కాని శాస్త్రసమ్మతి కనపడడం చేత 

పూర్యపకులు నోరె_త్తికే రామలింగం వూరుకోండు. గింథరచన చేనేట 

ప్పుడు కొంత శానారిన్ని అనుసరించాలి. మంఆశికొంత లోకాన్ని ఆఅనుసరిం 

చాలి. యెన్నితిప్పలూపడకుండా కాపరం తుదనెగ్గదు. “నిర్పెద, పోర్మహి 

మన్, ఎడ్మ”” యీ పియోగాలన్నీ సజాతీయాలే. వొకటి రెండుపంయో 
గాలలో ఉకారలోపం, మూడులో అకారలోపం, రెండులో తద్దర్మోకారలోపం 

కొన్నిచోట్ల హృదయంగమంగా వున్ననూ పిస్తుతపియోగంలో కొంచెం 

వెగకు. “గిరివజ మన్ పురంబు" ఈభారతపుయోగము హృదయం 

గమం అయితే శాస్తాధారం రెంటికీ వున్నప్పుడు పీియోగించ. వద్దనడా 
నికి వీలుంటుందా?ఆందుకే ఆలంకారిక వామనుడు యీూవిధంగా అన్నా (డు. 

“విచితపికారాహి పదానాం [పవృ త్తి వామనయనా వామోరు 

రితి భవతి. నతు వామచరణా వామవదనేతి.”” 

శాస్త్రక _ర్హలు శాసించడానికేం శాసిసారు. ఆనియమాలతో రహీకవి 

కిన్నీ రచన సాగదు. “నిరంకుళాః కవయకఃి” పితీశబ్రం పరిశీలించి అష్ట 
శుద్దులూ చేసి ప్రయోగించడం జరగదు. ఇంక మూడోది. “ ఎడ్మ ” 

అనేది, ఇది అకారమధ్యం. ఈలోపం (శ్రవణకటువేకాని భారతసమ్మతం. 

““ఖోరున విస్ఫులింగములు పొడ్మ6గం” (థారతం) 

అందుచే బొత్తిగా నోరెత్తడానికి వల్లకాదు. యీ ఆఅకరారలోవం 

డకారంమీ(దనే కాదు, లకారంమీ6ద చేసినా హృ్దయంగమంగా వుండ 
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జని లో౭గడ వాం నే వున్నాను. అయిజే ““పాల్సిి అవి భారతం [ప్రయో 

గించింది. యిందులో ఆఅకారమ్మాతఏమే కాదు, దానితోపాటు అఅసున్న 

కూడా లోపించింది. స మాంద్రతకకాయ స్వాహా. దీన్ని, బట్టి “వెలది” 

ఆనేదాన్ని వెల్లి అనిచేసి వాడడానికే తే అభ్యంతరం వుండదు గాని [శవణ 

సుఖం చూచుకోవాలి. యెవరేనా కవిత్వం చెప్పడం యెందుకు ? రసజ్ఞాలు 

నదువుకొని ఆనందిస్తారనేక దా ? ఆపద్దతిని అన్నీ వమాజణుమూల (పయోాగా 

బుపయోగించి చదువరులకు యేవాన్ని కలిగించడం ఆమోదించవలసి 

వుండదని వాయ నక్క_ర తేదు. 

“వకా౭ించు _ నిబూర్పు* ఈపియోాగాలకు శాస్త్రంగాని, భారత 

రమ్ముతిగాని వుండాః అంటే చూపడం కష్టంగాని, అంతమాత9౦చేత 

కప్పనడానికి వల్లకాదు, “పెద్దతండ్రి, ముదతండి”” ఇత్యాదులు నిర్లుష 

న్యావహారిక పియోగాలు కనపడుతూన్నాయి. యేకవి కవిత్వం (తెలు6 

ఏలో పరిశీలించినా నూటికి యేఖై పాళ్ళు వ్యావహారిక పదభూయిష్ట 

మని వారివారి గ్రంధాలవల్ల అవగతమవుతుంది. కనుక యీద్విత్వలోపం 
కష్ట వ్యవహార (ప్రయోగాలవల్ల సమర్థనీయం. నిడుద _ ఊర్పు = నిట్టూర్పు 

ముంతవజకు శాస్త్రం సమ్ముతిస్తుంది. శేషం, నిరంకుశాః: కవయః. 

“కాన్ని గొణింగి కొన్నినిసి కొన్ని తుటారము లాడి?” ఈ కొన్ని 

శబంలో యికార లోపంతోపాటు ద్విత్వంకూడా యెగిరిపోయింది. ఇది 

వాలా సాహసప'్కయుుక్త ప్రయోగం. భారతకవులు గాని (శ్రీ నాథాదులు 
గాని యింత సాహసం చూవలే దనే నాతలంపు, తీరా శంకిస్తేనో ? 

రోరె_త్తనివ్వడు రామలింగం.నలడల మీందవుండే యికారం శాస్త్రంవల్ల నే 

రోతుంది గదా ౩ యింక నకార ద్విత్వం పోవాలి. నెతి మీ*ద అచ్చున్నప్పు 

పకాని ఆ నకారానికి వుచ్చారణ పొసగదు. శాస్రతః యో పియాగం 

ఎర్దుష మే సాధ్యమే కాని యే మహాకవిగాని సాహసించి యింతవణకు 
పంయోగించకపోవడంచేత కొంత చర్చింప వలసి వచ్చింది. “నచ శంకా 
ర్ శతక? 
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“వసుమతి నుం డేతెంచెన్, ఉండుండి” వసుమతినుండి ఏతెంచెన్ 

అని ఠామలిం/ం స్పష్టంగా క్య్వార్టకయికారానికి నతన ఆప్ పంయోగిం 

బాండు. (ఉండి __ ఉండి యిదిస్నీ డిటో భారతాదులలో వన్న పయో 

గాలు నిన్న మొన్న దిద్దినా అతని (లింగం) నా6టికి దిద్దరేదుకదా. 

ఆకారణంచేతనే యిత€డు వొకటి రెండు మూడు చోట్ల మాత్ళమే (పయో 

గించాండు కాని పిల్చ్లలమల్లి మజ్జివూడ లమాదిరిని చాలాచోట్ల (పయోగించి 

వున్నాడని తోంగడ చేదో. వ్యాసంలో వా9౨సినట్లు క్షాపకం. పాపం 

చక్క_నికవిత్యం చెప్పే చేమకూర కూడా [ప్రమాణప9మితపంయోగాలు 

నాలుకలు కోలుతూ వుండడంవల్లనే “ఆటు చూపిటు; నిటుచూ పటు 

వగైరాలు వాడుకున్నా(డు. ఇతరులు వాడడానికీ రామలింగం దాడడానెకీ 

చాలాతేడా వుంటుంది. వీనిప్రతిజ్ఞ "చ. ఒకనికవిత్వ మంచెనయు నొప్పులు 

దప్పులు నాకవిత్వవముం దొకనికి. దప్పు వట్టం బని యులడదు.... తన్ను 

దున్” అనికడా ! ఇట్టిమావ్క_రుల్ణి నిరాధారంగా క్ల్యార్లకావికి సంధి ను 

సమకాలీనులు తలయెత్తుకొని తిరగనిసారా ? ఆఖరికి ఐతకనిస్తారా ? 
ఆందుచేత ఆయా యీ మహాకవులవిషయంలో.__. “చిన్ని చిన్ని వ్యాక 

రణము టౌ_త్తముల్” హోపరాథం చేశాయని నానిష్క_ ర్షాభిపాగియం. 

అక్షణగోంథాలు (వా సేవాళ్ళు తమ కాలంనాటిడి పా9చినువైన మవహవోరప్పల 

పరయోగాలను పరిశీలించకుండా లేనిపోని అపసిడ్ఞాంతాలు కల్పించరూడదు. 

రామలింగంకంబు పిల్లల మట్టికం"ు ఆంధికవిత్వానిక్ి యెక్కువ పా9మా 

ణీకులంటూ వుంటారని అనడానికి యేకవికి నోరు తిరుపతుంది ? ఆయితే 

వొక్క_టిమాత9ం ఆలోచించాలి. ఆయూ ర్హ్వార్థక సంధి యొక్కాడ చేస్తె 

పహృదయంగమంగా వుండదో ఆలాటిచోట అనగా; “ఆన వలసంటిగా 

"కెజుంగవా” అనే మాదిరిచోట మానవలసిందంయే; అందుకు నేనూ 

సమ్మతిస్తాను. ఆయీ శాసనం క్ర్వార్టకసంధికేకాదు యావత్తుసంధులకూ 
కూడా పెట్టడం నాకు సమ్మతం. భారత సఖాపర్వంళతో నన్నెయ్యభట్టు 

కాన్ని, మధ్యమపురుషేకారోకారాలకు సంధి చేసిన పియోగాలు కనపడ 

తాయి. ఆచరింతె; ఉందె; విందె, యివే అనుకోకండి యట వనుకోండి. 
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భారతం చూచి వా9'న్మేవాంత కాదిది- ఆకాళ పురాణపువాత. కనక 

ఈష దై్వైషమ్య మవివక్షితంగా సమన్వయించుకో. గోరుతాను. ఆయీ 

సంధి చాలభాగం సమానాచ్చరత్వ్ణంలో బాగుంటుంది. చూపి _!_ ఇటు 

చూపిటు, కొన్ని చోట్ల అసమానాచ్చరత్వంలోనూ బాగుంటుంది. “ఏమ 

నందును ముసలాపె” అని _|_ అందును, అనందును, కాని యిక్కడ 

వొక సూక్మాంశం వుంది. యేమిటంకే; వెనకాల ఏమి, అన్నపదం 

వున్నప్పుడే యాప9ఎయోగం హృద్యం గాని ఆసహాయం లేకపోతే బాగుం 

డదు. కవిత్వంచెప్పే వాళ్ళివన్నీ పెట్టుకుంకే రచన సాంగుతుందా? 

యాకర్మాలస్నీ వ్యాఖ్యాతలపి. వాళ్ళపని రచన మాత మే. కాపర్హకస వదతి నే 

చేసిన రామలింగం కవిత్వంలో... ““ఆ(కలింతయున్” వగయిరా యికార 

సంధు లున్నాయని చూపడం wks కనక ఆగొడవ పెట్టుకి కోను. 

యింకో క్వ్వాగ్గకసంధి చూపుతాను. “పెచ్చు పెరి. గెట్టిదియు” పెచ్చు. 

OM ఎట్టి ది యు ఆని పదచ్చేదం. “సవతాలు తెలివాంది”” ఇత్వాదులు 

కవి బహ్మ్మ పియోగాలు భారతంలో చాలా వున్నాయిగదా ? నన్నయ్య 

భట్టుకన్న “స్వతంత్రుండై. తనదుపాండితి చూసెను” తిక్క_ యజణజ్య, 

అన6గా మనం చెప్పేది తెలుంగుకవిత్వం కనక నూట తొంబదిపాళ్ళు 

తెలుగే వాడడం సమంజసం అని కాంటోలు సోమయా జులుగారు తెలుగు 

నెక్కు_వగా వాడారు. తెలుగులో అపురూపమైన సమాసాలుకూడా వాడి 
వున్నారు. అవి దిద్దరానిచోట్ల వాడడంచేత నేంటిసంస్క_ర్త లిప్పటికి 
దిద్దలేదు. 

“ఆనందపు  రూపుని”ొ శాంతిపర్వ ద్వితీయా శ్వాసంతో ఆయా 

విశేషణం భగవంతునికి వాడంబడింది. ఉపనిషతు తృులలోవున్న “౬9 సం దో 

బ9 హేతి” అన్న శుుత్యర్ధాన్ని యితా విధంగా ఆనువదించినట్లు తోస్తుంది. 

సిద్ధసమాస మై తే “ “ఆనందరూప్పుని” * అని వుండాలి. యిది san కుదురు 

కక అస పిశ్నిస్తూన్నారు. దమ హ్మాదవీహిొ సమాసంచేసి సాధ్య 

సమాసంగా సమన్వయించాలి. ఆపక్షంలో మువర్ష్రకం లోపించక నిలు 

స్తుందా ? అని శంకించేవారి శంక. లోపిస్తే సిద్దసమాస మే అయిపోతుం 
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దాయె, యిక్కడ వుపప్తి ఆతోచించాలి. కొంచెం దిద్ది తే కర్మధారయ 

సమాసం చెప్పి సమన్యయించవచ్చునని నాకు తోస్తూపుంది. ఆదిద్దు (బాటు 

చూపుతాను. “ఆనందపు రూపును” ఆనందాభిన్నమెన రూపు (రూపము 

నామాక్రయో రఖేదాన్వయః, రూపం కలవాండంకే బహుఎ9హి చెప్పాలి 
గాని యిప్పుడక్క_అ లేదు. రూపత్వేన రూపించడం (త్ర్తవ్వతో రే 

దాధ్యవసాయఃఖ “స రాశి రాసీ న్మహసాం మహోశ్జ్వలః, ఇతివత్” 
యీదిద్దు (బాటు లోగడ సంస్క__ర్హలు చేసిన “నమ్మి పనులుగెనునది” 

అనే దిద్దుంబాటువంటిది కాదు కనుక నహృదయు లంగీకరింతురని 

నానమ్మిక. లేదా? సరసము ._ పలుకులు. కలిపితే సరసపు6 బలుకులు 
ఆయి కర్మధారయసమాసమయిన్షే అనంగా ము విభక్తి లోపించరుండానే 

(సుపో ధాతుప్రాతిపదికయో:ః, చూ) కర్మధారయ సమాసబిరుదాన్ని పొంది 

నే ఆనందము రూపంగా కలవాడు (కలబహ్మువ్రీహిః) అనిచెప్పి బహు 

బీపి విరుదం దీనికియిచ్చినా తెలుంగు భాష బాధించదు. సుట్లోపం కర్మ 
భారయ చెప్పినప్పు డేల రాలేదు అంకే £ తెలుంగు చై య్యాకరణులు నీళ్ళు 
నమలవలసిందే. యూ మంచానికి కాళ్ళ్గకడదికక్కూ తలగడదికర్కాా ఆనే 

యేర్పాటు ఇంతవట కేర్చడ లేదు. “*తెలుంగునకున్న వ్యాకరణదీపము 

చిన్నది” యీపద్దతిని యేమీ దిద్దకుండానే సమన్వయ మవుతుంది. కాని 

దీనికి వ్యాకరణ వేత్తల సమ్మతి కావాలి. “స్థీతన్య గతిశ్చింంచయా ” 
నాకు తోంచినది వాాశాను. యిదే సిద్దాంతం కావాలని నారు అభినివేశం 

లేదు. సహృదయులు పరిశీలింతురుగాక. యీామాదిరి పియోగాలు తర్క 

న్నగారివి ఉగంపు బలులు, పేదమనుసులు, వగయిరా మథివొన్ని వున్న 

ట్లున్నూ చాలావత్ప్సరాలకి్రిందట చూచినట్టున్నూ జ్ఞా పరం. సండాక్టల 

స్కూలు పండితు లొకరు నిన్నమొన్న పె పియోగాన్నిగూర్చి (ప్రశ్నిం 

చడంచేత పనిలోపనిగా నాకు తోంచినమాటలు కొన్ని యిక్కడ వాశాను- 

తిక్క_న్నగారు యతిస్థానంలో “అక్షోహిణీ” శద్దాన్ని వృద్రిరహితంగా 
వాడినారు. కొన్నాళ్ళు ఆయన ప్రమాదపడ్డారనుకొనేవాజ్ణి. కాదు సాధువే 

అని చెప్పినవారే లేరు. ఆలా కొన్నేళ్లు గతించాయి. యేదో వ్యాసంతో 
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పీిమాదహాయు_కమే అని వాిశాను కూడాను. అంతట్లో తకత్త్వటబోధినీ 
వ్యాఖ్యానంతో ఈళ బ్రలకూడా సాధువే అని సమర్ధనం కనపడింది. అయితే 

అది సంస్కృతం కనక సమగ9మెన శాస్త్రం దానికి వుంది. తెలుక్కోూ గ 

చేవొత్తిదిపం తప్ప గత్యంతరం లేదు. సన్నాసిపెళ్ళికి జుట్టుదగ్గిరనుంచీ 

యొరవే. వకారార్థమందు సంస్కృృతశళశ బ్రాల కంకే వచ్చే సమయ (పతం 

యాన్ని” తిక్క_న్న గారు తెలుగులో వాడినారు. యేమీ ? ఆకవిబహ్యకు 

యింతవమాత౨౦ తెలియదా ? ఆమాట యెవరన(6గలదు ? శిష్టులు ఆవిధంగా 

వాడడాన్నిబట్ట ఆ విధంగా పంయోగించారన్నదే సమాథానం. సంస్కృత 

పిత్యయాల మాదిరి మత్వర్రయ పిత్యయాలు గల తెలుగులు కొన్ని 
కనపడతాయి. “నల్లి” యీరూపం ఆమాదిరిదే, నల్ల అంశే రక్తం, ఆది 

కలది నల్లి. దాని శరీరమంతయు రక్రమయమే గదా? 

“"నిప్పుకలు, వెలందుక్క, పొల6తుకా ఇవి స్వ్వార్ల క పిత్యయాంత 

ములవలె నగు పడతాయి. సరే యేదో అక్షరసంధినిగూర్చి వాిస్తూ చాలా 

దూరం వచ్చాం. _కాఏర్ధక సంధి బహు వమహాకవిసమ్మతం కనక మనరామ 

లింగకవి కూడా అనుమతించాడు గాని తెలియక పంయోగించ లెదని 

సారాంశం. మనస్క_రించు, అనే తిక్క_న్నగారి భారత ప్రయోగాన్ని గుప్తార్థ 

పికాశళిక నరసింశరాందిు ఆది సతుల: వ్యవహార మిదం అని తెల్విడి. 
అలు టు 

“ అఅమానిసాత్మ * ఇత్యాదులు (తెలు (గికారసంధులు ఆఅఅమా 

నిసి__ ఆత్మ) చదువరులు చూచుకోండి. ఇత(డు సంధులవిషయంలో. 
గాని యిళర పదములు కూర్చడంలోంగాని, కొంచెం పెళుసుగానే (ప్రవ ర్తి 

సాడు. అందుకే అనుకుంటాను “పాండురంగవిభుని పదగుంభనంబునుి”” 

ఆనిమాతమే పేరు వచ్చిందిగాని, మృదువుగా కూరుస్తాండనే సేరితనికి 

రాలేదు. ఈవిషయ మింకాముందుముందు వివరింపంబడును. 

“వాజ్యనోహారిణులై ఆయోూనమానము వాగ్చిః మనోహోరిణ్య ౭ 

ఆని చెప్పుకోక స్థూలడృష్టిని కొందలు వాక్చమనశ్చ అనివిగహించుకొని 

అచతుర్న సూతరించేత “వాజ్యనసం” అని కావలయునని పిశ్నింతురు, 
ఆటో 
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అయ్యది భాంతిమూలక పిళ్న యని తెల్పుటకే యిట నుదాహరించాను. 
యింకొకచోట *వాజ్యనఃకాయ కర్కపివ_ర్హనములన్” అనియున్నది. 

అంశాలనే 

ఇక్క_డకూడా పిండిలేనివారు, “*వాజ్మ్యనస” అని కావద్దా అని శంకించడా 

నికి అవకాశం వుంది. లోగడ చూపినదానికంకు యిది భాగింతికలిగి 

స్తుంది. అక్క_డ వాజ్యనశ్శబ్లాలకు ద్వంద్వ లేదు. ఇక్కడ ద్వంద్వం 

వుంది, కనక శంకకు పూర్తిగా అవకాశం వుంది. సమాధానం యేమి 

టంకే 2? అచతురేత్యాదినా సంభవించే నిపాతనం వాజ్యసశ్ళజ్జాలు రెంటికి 

మాతం చేసిన ద్వంద్వానికే వర్తిస్తుందిగాని అంతకు ఆధికంగా యితర 
అయిత అజాత 

పదంకూడా కలి స్టే వ_ర్హించదు. పికృతంలో వాజ్బనఃకాయ (వాక్చ 

మనశ్చ కాయంచ శబ్దాలు మూడింటికి ద్యంద్వం గనుర ఆనూత9ం 

దీనికి వర్తించదని తెల్విడి. ఆ యీస్సలంలో నన్ను యెవరూ శంకించలేదు 

గాని కొంతకాలంకింందట నాకే యీశంక తోంచి చాలాకాలం నిలవతో 

ఉండిపోయింది. ఆరోజులలో అచ్చవుతూవున్న దేవీభాగవతంతో యూమిడి 

మిడిజానం, నాలవస్కంధంలో “ోవాజ్మనసకాయశుడులకనో ఆని దిద్దిం 
వ గ్ ధ్ య 

చింది కూడాను. ఇటీవల మెనిచూపిన రహాస్యం నాయంతట నాకే గోచ 

రించింది. శబ్రశాన్తంగాని మతోళాస్తుంగాని చదివినా తత్త్తదంహస్యాలు 

గోచరించడానికి చాలాకాలం పడుతుంది. బాగా ఆలోచిస్తే వాస్త్రడ్ఞానం 

కంకు పాయోాగ విజ్ఞానమే కవికి ముఖ్యం. కాని కేవలం పయో గమా 
me 

త౨ళరణ్యులు వొక్కొాక్కాచోట చట్టన దొరర డతారు. 

“ కాణి, చకతుర్రువము ” ఇందు మొదటిది శర్వాణి అనే 

(ప్రయోగం పుందిగదా? అని చెసినపంియోగం. లతణజ్ఞత్వం పుంసేనో 

“ఇంద వరుణభవశళర్యి” నూత్ళంలో శ్మకపదం తేదు కనక శకారిణి 

(శకుునిభార్య తప్పు అని తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ““'చతు(ర్చువము” 

ఆనుపంియోగానికి సూతాధారం లేదనిన్నీ “అక్షి భువము అగేదానికి 

మాతం మే ““అచతురాి సూత౦ం౦ తోడ్పృడుతుందనిన్నీ టోధపడుతుంది. 

కనక కవికి నూటికితొంభై వంతులు లక్ష్యజ్ఞానమున్నూ తక్కిన పడి 

వంతులూ లక్షణజ్షానమున్నూవుండడం ఆవశ్యకమని చెప్పక తప్పుదు. కవి 
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శాప్రుజ్ఞాడా కాండా ? అనేరహస్యం యీలాటి పియోగాలు తెలియచేస్తా 

యని తెలివిడి. కొందజు లక్యులక్షణకజ్ఞానాలు 'రెండున్నూూ పూర్తిగా కలిగి 

కూడా తీరా స్వంతరచనదగ్గిఐకు వచ్చేసరికి ““కెంకాయపిచ్చికొండ” 

చేసారు. యిందుకు [పధమోదాహరణం అహోబలపండితుండు యానుపహో 

కవి రచించిన కాళింది పరిణయం చూ పైెమాట స్పుటంగా తెలుస్తుంది. 

లక్షణంలో వానినదానికి భిన్నంగా యెక్క_డేనా (ప్రయోగించడం పాణిన్యా 

దులకే వుంది. ఆది సహ్యాం. ఆహోబలపతిడి అట్టిది కాకపోవుటచేత 

మింతగా వ్యాఖ్యానించవలసి వచ్చింది. 

అజ్ 

“ఉరసిజాదృత ఏణసరసిజానను రాణొ యీ సీనచరణం యెందుకు 

వుదాహరించడ మంసే* సరసిజ సరోజ శభ్రాలు రెండూ పుసిద్దాలు. 

చొకటి అలుక్కు.. రెండు లోకంలో సమాసాలతోపాటు లుక్కు_- అదే 

విధంగా ఉరసిజ ఉరోజ శాలలో ఉరోజానికున్న పియోగణజాహుళ్యం 
ఉరసిజ శబ్రానికి లేదనే నా అనుభూతి. యిడేవిధంగా జబేజ జలజాలు 

చూచుకోరాదు. యెందుచేత ? రెండూ పిసిర్దాలే కనక. మజిన్నీ జలేజ 

సలిలేజ పాథోజ, పాథసిజ లోనై నవి వాడుకోవడంలో పిసిద్దినిబట్లి వాడు 

కోవడంలోనే స్వారస్యం వుంటుందని _ తెల్పడానికే యీవిషయం యెత్తు 
కున్నాను గాని లేకపోతే నచ శంకా నచోత్తరం. కాని రామలింగం 
మూయ పోకడ శావ్రికంలో నేకాదు ఆర్థికంలోనే కాదు “మురారే _స్తృతీ య 8 

పంథాః” అన్నట్టుగానే చాలాభాగం వుంటుంది. _పెని చూపిన ఉరసిజ 

ప్రయోగం దానిలో చేరిందే. యెన్నో యింకా వున్నాయి. "మరాళ 

దంతావళ శిభావళ్లి” అంటూ రాధికాగమనమునకు ఉపమానకోటిని యేకరు 

సెట్టి వున్నాడు, ఇవన్నీ శాంతాలుగా వండడంచేత సమాసగ9)థనం 

చక్క_గా కుదిరిందె గాని యీతియంలో శిఖభావశాన్ని (నెమలిని త్రీగమ 

నానికి వుపమానంగా నేను చూచినంతలో యిప్పటికి కనపడ లేదు. నహి 

సర్వస్పర్వం విజానాతి. యిక్కడనే కాదు. యింకొకచోటకూడా యీవుప 

మానం దడావమలింగం వాడివున్నాండు. కనాను గతిమధ్య స్తన కా బర్హి మృ 

గేంద్రి (8 అ. 46 వ పద్యం చూ కనక పూర్వు లెవరో వాడే వుంటారు. 
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“నన్ను. గవన్నమి దమ్యజ్యున్ భయము" యిక్కడ నన్నయ్య 

భట్టు పారినలో నకారం వమకారంచేసిన ప్రయోగాన్ని ఆధారంగా చేసి 

పంయోగించినట్లు స్పష్టం. ద్విత్వాక్షర పాిసలతో నొక్కాక్కచోట నొక 

యక్షరాన్ని వదలికూడా మహాకవులు వాడి వున్నారు. ఆముక్తమాల్యదలో 

కాంటోలును---- “తతళ్తణ” అనేపదం పాిసలో “పెట్టి ఉకారకూన్యమైన 

క్షకారంతో పాంస చెల్లించినపద్యం చూచినట్లు జ్ఞాపకం. “జా క్రిరికేతాం 
: గా ఛూ జః అ 

గవా” అనేవడ్యంలో (శ్రీనాధుడు రేఫవిరహితంగా శోక్తులు ఆని పియా 

గించి పాలిసయతి చెల్లించినట్లు అప్పకవి వుదాహరించే పున్నాండు. అతడే 

“నాతో మార్కొ_నభేరు” అని యెత్తుకొన్న పద్యంలో వొళచరణంలో 

“ఈతె 9లోక్యమునందు”” అని వాడినాండు. నన్నయ్యగారు.._ “కత్రియ 
a eRe ca యుల 

వంశ్యులై” ఆని పా9రంభించిన పద్యంలో నాభోచరణంతో ““మాంధాత్ళ 

రభఘుకితీశులు” అని వాడినారు. దాన్నిబట్టి ఆయీ రేఫవిరహిత పారిన 

ములు సమాహితాలు కావు. యేమంకే బుకారం అకారాదులవంటి అచ్చు 

కాదు. బుకారంలో చేభకూడా శుతమవుతూవుంది. భాష్యకారులు “బుకా 

స్యతు మధ్యే ద్వ రఫా” అని వ్యాకరించడంవల్లరూ డా బుడారంలో 

రేఫ దాలంగి వున్నట్లు స్పష్టం. నన్నయ్యగారు ఆయీరహస్యం యొజింగి 

ఆవిధంగా వాడి వుందురు. కాని పిమ్మటి మహాకవులు మలీకొంత సాహా 

సించి, “ఈషదెషషమ్య మవివకితంి”గా పాగిసవిషయంలో (ప్రవర్తిస్తూ 

వచ్చారు. యేదో “అలంకారార మక్షతైె ౩ పూజయామి” అన్నట్లుగా 
థు ర తు 

పుట్టిన యీాయతిపా9సలవిషయంలో చూచీచూడనట్లు పోవడతయు యు_క్తం 

గాని విశేషించి పట్టుపట్టి యీాస్వల్పానికి యెంతటి మవోాకవినేనా “తోటి 

కూరలో పురుగుమాదిరిని”” యీసడించడానికి సహ్నాదయులు సమ్ముతిం 

చరని నే ననుకుంటాను. బుకారానికి తెలుగులో అ_చ్హ్వ మేలేనట్లు శంభు 

దానుని పీయోగం “లుక్షవానరవీరుత్” ఆనేది తల్చుతూ వుంది. ఇంతే 

కాదు. “క. ఆబుషికొమురుండు గట్టిన, చీరలు” అనే పియోాగంకూడా 

కేవలం 'రేవనంటిదే తెలుగులో బుకారం అని బోధిస్తూవుంది. కాని 

“బుత్త్విజుండని విచారించి పూజించిచే'”” అనే నన్నయ్యగారి పియోగం 
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వల్లి కొంత అ_చ్చ్చంకూడా వున్నట్లు తెలుస్తూ వుంది. యేదో పియోగాను 

సారంగా పివర్రించవలసిందే కాని యీియతిపారినల విషయంలో నిష్క_ 
రించి లక్షణం చెప్పడం కుదరదు. రేఫ శకబరేఫలవిషయంతో నిన్న మొన్న టి 
దాకా యెంతో పట్టుదల వుండేది. ఆది యిప్పుడు వదలింది. సంస్కృ 
తంలో లింగవిషయం యేలాటిదో తెలుగులో యతిపానలవిషయం 

ఆలాటిది. భాష్యకారులు “లింగ మళిష్యం లోకాశంయత్వా ల్రింగన్యి” 

అని వూరుకున్నారు. దీన్నిగూర్చి ఏివరింపవలసివ స్తే చాలా (వ్రాయాలి. 

యొప్పుడో విద్యా ర్థిదశ లో “కపినాం కాముకానాం చలింగబాధా సమా 

న్య్యతా అని నను హేలగా ఆన్న'ట్టు జ్ఞాపకం. ఉ_తరార్రం జ్ఞాపకంరాలేదు 

సమయానికి; కాని ఆర్థంజ్ఞాసకం కలది; యీవుభయమున్నూశ్తోశంవల్ల 

నివ_ర్రిస్తుంది అనే ఆర్థం కలిగి వుంటుంది వుత్తరార్హం. “ఆడన వేగంబున 
ఖభగ్నమయ్య6 గటి వేల్ల తుల కాశిక్యమున్ "యీపద్య చరణంలో లడ ల కు 

విశ్రమం స్పష్టంగా కనపడుతూవుంది.“లడయో రభేదః.”అని వ్యాఖ్యాతలం 
దబా యేకవాక్యతగా అంగీకరించారు. అ డ ల కేకాక, వబ లకు, శస 

అకు, రల లకు, అభేదం సకలపండిత సమ్మతం. ఆయారహస్యం అప్పకవి 

యొజింగినవాండే. కాని యెందుకో లడ లకు యతి చెల్లదన్నాండు. రామలిం 

గమంతటి మహాకవి తనకు కొన్ని శతాబ్రాలకు ముందున్నవాండు ప్రియో 

చగించా(డన్న మాట అతనికి తెలిసినట్టు లేదు. బహుశ8 అతనికి పాండు 

రంగమాహాత్య్యం దొరక లేదనుకుంటాను. ఆతడు రామలింగని పద్యాలు 
వుదాహరించినట్లు లేదు. అందుచేతనే “లలితవీణారవంబుతో డక్క_సరియె” 
కుని యేసామాన్యకవిదో పంయోగం పూర్వులాకతణికు లిచ్చిందె చూపి ఖం 

ఉంచి వున్నా6డు. రామలింగం ప్నయోగించి నట్టు తెలి_స్టే తప్పనడానికి 

అప్పకవి 'కెన్నివేలగుండె లున్నాయి ? యాలాటివి అపహ్నశదియంలో సవ 

చెంచతగ్గవి యెన్నో వున్నాయి, *ఊ. ఆసతింబల్కు_ ....మునసీశ్వరా భారశ దురా 

సదంబగు మదాకృతి.”” ఈ శస పాిిసకూడా అప్పకవి తోసివేళాండు. 

అపం9శ_స్తపా9సలలో జమకట్టి ఆంధ్రికవిలోకానికి అపకారం చేళాండు. 
ఇటివల యేపద్యానికి ఆపద్యంగా అచ్చువేసిన భారతంలో దిడ్డి వున్నారు 
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గాని పూర్వపు అచ్చు పితులలో “చకు రనుల నుభయపకవశత వచ్చు” 

అని తిక్క_న్నగారి పియోగం కనపడుతూ వుంది. కవిబహ్మ్మ పియోగా 

న్ననుసరించి రామలింగమే కాదు యింకా యెందజో యీశసపా9సము 
వాడుకొన్నారు. యిప్పు డా పియోగాలగతి అధోగతి కావలసి వచ్చింది. 

శాంతం పాపం. 

“గటిగా వినువుధిపాఃకొ గటిగా అంయే ఇక్కడ ఎక్కువ 'శ్రాద్లగా 
రె లె యై 

అని అర్ధం చప్పి తీరాలి. ఆయీ ఆర్థం వ్యావహారికంవ మ్ల రావలసింటేగాని 

అన్యధా రాదు. “కఠిని” శబ్దాన్నిగూర్చి భారతంలో తిక్కన్నగారు ప్రయో 

గించినడాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ చాలావత్వరాలనా(డు అన్యత9 చాలావి స్తరిం 

చాను. అందుచేత యిచ్చట స్పృశించి వడుస్తూన్నాను. మాతృభాషలో 

కవిత్వం చెప్పేటప్పుడు తజచు లోకవ్యవహారానుసరణ మే శరణ్యం. 

“సరిపోయెన్”” అని యూరామలింగం లాక్షణికంగా సమా_ప్ష్యర్ధ 

టోధకంగా పియోగించా(డు. ఆరెండుశబ్దాలున్నూ కలిసినప్పుడు పసపూ 

సున్నమున్నూూ కలిసి పారాణిగా మాజినట్లు ఆవిధమైన అర్హాన్ని యిసాయి- 

నిదుర అనే శబ్దానికి పోవు ధాతువుతో సంబంధం కల్పితే నిదిను అనుభ 
వించుచున్నాండు అనే ఆర్థం వస్తుంది. యేధాషలో యిట్టి అర్ధం వస్తుం 
దంటే తెలుగులోనే. తెలుగులో వస్తుంది గదా అని తత్తుల్యములై న 

సంస్కృత పదాలు కల్పితే అట్ట అర్ధం వస్తుందేమో 1 అంచు, రాదు. అవి 

భాషాసన్వభావంవ ల్లనే రావలసినది. యిలాటి ప్రయోగమే “వూజ్యముల్ *”” 

అనేది వొకటి వుంది. దీనికి సంస్కృతణాషలో వున్న ఆరం పూర్తిగా 
వదలుకొని అభావం చెప్పుకుంసేకాని కుదరదు. యూ ఆధావార్లకత్వం 
జ్యాతిషం (త్యాజ్యం పూజ్యంచూ కనపడుతుంది. ఇవన్నీ “వ్యవహార 
తశ్చి' అనే దానిచేత సాధింపవలసినవే. కాబ్బ బోధోవకరణములు వ్యాకర 
కోపమానకోశాదులు సెక్కు_లున్నను వ్యవహారమనేది వాటినన్నిటిని 
తలదాంటుతుందన్నందుకు ఏన్నో దృష్టాంతములు చూపవచ్చును. మేఘ 
సందేశంలో “ఘాసశ్యామాన్”” అని మన ఆంధిలిషపిలో వున్న పాఠం 
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వ్యవహారం బలీయమవడంచేత మార్చిందే. నాగర లిపిలో చూస్తే “శప్ప 
శ్యామాన్” అనే వుంటుంది. రామలింగం కవిత్వంలో నారుటోదు, తనకు 

బోదు వగయిరా లెన్నో వ్యవహారసాధ్యపియూగాలు కనపడతాయి. శాస్ర్రతః 
మంచి అర్థం యిచ్చే పదమైనా అది వ్యవహారంలో దురర్ధం యిచ్చేదే 

అయితే కవి ఆపదాన్ని వదలుకోవలసిందేగాని కవి నివసించే ప్రదేశాన్ని 

బట్టి ఆయీ వ్యవస్థ చేయవలసి వుంటుంది. నన్నయ్యభట్టు “మణవ కను 

ష్టించునది” అని ప్రయోగించాండు. ఆయీ ధాతువునకు నేండు గోదా 
వరీమండలములో సదర్ధం లేదు. (ప్రజాపతిశచ్చానిక్కూడా దురర్హం గోదా 

వరీమండలమందు కలదు. నన్నయ్య నాంటికి వుందో లేదో ఆలాటి 

ఆర్ధం యిప్పుడు మనకేలా తెలుస్తుంది. ఆయన డీన్ని న్నీ (పిజాపత్సి 

పియోగించా(డు. “వాఅనం జూచి కౌరవనృపాలు డు” ఆ౦మూా పియా 

గం తిక్క_న్నగారిది. నన్నయ్య కవిత్వ్యంలోకూడా వుండే వుంటుంది. 

వొకరేమిటి ? మహాకవులందబూ దీన్ని వాడే వున్నారు. పాాచీనలక్షణ 
గ్రంధాలలో. “సాధన” శబ్దానికి దురర్ధపంతిపాదిక మనే హేతువుచేత 

నిషేధం పితిపాడించారు. లోగడ నేను చూపినశబభ్ఞాల దురర్హం సామా 

న్యులకు గోచరిస్తుంది. కాని సాధనళబ్దనిష్టమైన దురర్గం నిఘంటు సహా 

యంలతేనిదే గోచరించదు. పూర్వకాలంలో అట్లుకాదెమో 1! మెదక 
దొరల్ పి-___పతులమీ6ది పొరల్, అంటూ వొకకవి నై జాంరాష్ట్ర)ంలో 
వుండే మెదకుపట్టణపరిపాలకులను తిట్టివుండడంవల్ల ఆశబ్బం దురర్జాపాదక 

ముసి త చెప్పనక్క అ లేదు. కాని వెకమండలంలో యొదోే అడ్డం 

యిచ్చే పదం యింకో మండలంలో అట్టిది కాకపోవడమున్నూూూ వుంద. 

గద్వాలపా9ంతంలో “వికటింగలు అని వాడతారు దోమలనడానికి. 

మండల భెదాలనిపట్టి యీలాటి సందర్భాలు. చాలా వున్నాయి. “గర్భా 

ధానానికి” గోదావరీమండలంలో కొంత గోప్యంగా వుంటుందని పునస్పం 

ధానమని కాని కోభనమని కాని వాడతారు. నైజాంలో “పియోాజని” 
మని వాడతారు. ఆబ్దికానికి “తిధిపియోజని” మని గోదావరీ ప్రాం 

తంలో వాడుక వుండడంచేత సపరమశుభపిదమెన దాంపత్య మహోత్య 
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వాన్ని అమాంగళికమైన పదంతో వాడడానికి సమ్మతింపరని [వ్రాయ 

నక్క_అలేదు. 'ఆయీచర్చ ““పూజ్యము ల్” అనే రామలింగంగారి (పయో 

గాన్ని పటి [పస కమయింది. (గాంధికంగా ఆయా పదానికి అవావార్ష 
రై జి లు 

కత్వం లేకపోయినా వ్యవహారంలో వుండడంచేత శిరసావహించక తప్పదు. 

కొన్ని స్థలాల్లో పూజ్యశబ్దానికి అభావార్థకత్వం చెప్పడంవల్ల అసలు దానికి 
వున్న అర్దం భోతుందని పొరంబడరాదు. అది వుంటుంది. ఆ అర్హ్లం 

కారు oes చప్పేచోట యీఅర్థమున్నూ ఇది చెప్పేచోట అదిన్నీ చెప్పి లేనిపోని 
శంకలు చేయడం సహృదయ సమ్ముతం కాదు. సంస్కృతంలో లేని 

అర్థాలు తెలుగులో కసాయి. శోభనం (గర్భ్బాధానం) పణతయిరాలు 

ఆయీ సందర్భానికి వుదాహరణం. కృష్ణరాయలు ఆము_రక్త మాల్యదతో 

“దర్భపోటు” అని వ్యావహారికంలో వున్న ఆబ్రికార్హంలో ప్రయోగించాడు. 

యింకా యీలాటి వెన్నో వున్నాయి. 1. మొదలనుండియు నీవు దామో 

దరుండవె 2. సామా9జ్యవధూటి చేరంజనునే ఇ నిర్చ్బాగ్యదామోదరున్ 

నికేపషంవంటి దామోదర శబ్లా నికి (దామ = వనమాలా, ఉదరే. 

యస్య పట్టిన దురతి చూస్తే వ్యావహారికానికి వున్న బలం తెల్లమపు 

తుంది. యింతదా(కా యెందుకు ? “ఇందా9ణీవా౬విధవా” అనే ఎవెదిక 

పరిభాషను పట్ట చెడిపోయిన ఇందా9ణి పదాన్ని ఆళిర్వచనాదులతో వాడ 

డం సంశయగ)స్తమే. యావల్లోకమూ కాకపోయినా ఛాందసలోకం 
ఆపదానికి అమంగళారాన్ని వాడుతూ న్నప్పుడు తద్ద్వారాగా విన్నవారు శం 

కించక పోరు. శాస్త్రజ్ఞా లపరిభాషల లోకూడా (శశ్చోటి. కళ్చను) లోనై నవి 

వున్నాయి. ఇవన్ని భాషాకవిత్వాలతో నిరాఘాటంగా వాడుకోవలసిన చే. 

“రాజై పుట్టుట రశ్మిమాతక9ఫవల ము” ఆయి వసుచరిత9 లోని రశ్మికి 

కిరణార్థకత్వ మేగాని సంస్కృతంలో లాభా (రాయబడి) ర్రకత్వమున్న ట్లు 

నే నిప్పటికి చూడలేదు. వ్యాఖ్యాతె నా వంత నిభంటు వుదాహాదించే 

వాండు. వూరికే అర్హద్వయమున్నూ (వ్రాసి వూరుకున్నా (డు. పోనీ, ఆరశ్మి” 
లాభార్ధ క మైనప్పుడు తెలుంగువదమనుకుందామూా ? ఆపద్దతిని మిదపమాస 

భా 

ఘటితం కాకూడదు. ఉభయార్థాలయందు సంస్కృత పదమే అయితీరాలి. 
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రెండుభాషలకూ ఆవకాశం వుండడంచేత తెలు(గుకవిత్యానికే యెక్కువ 

చిక్కు... కేవల సంస్కృత కవిత్వాని'కైె తే యింత చిక్కు లేదు. ఆ భాషలో 

చక్కని ప పరివేశం వుంకే సరిపోతుంది. “ఇద్దానికో 2 రెంటి దగుల 

వలయు” అని (పాణిగృహీత చూ) వాాయడాని క్కారణం సహృదయు 
లకు గోచరమే కనుక యీచర్చ యింతతో ఆంప్పతాను. 

ర్హెంకిపాటలను గరార్భి 

1 
ను ఈమధ్య చెన్న పురికి వెళ్ళినపుడు గం గంధక ర్రగారిని సంద 

రించినాని. నాకు6 గల సంశయములను గూర్చి వ: ముని నాసికోం 

వారు ఈపాటలను సమక్రింప6 గలవారుగా నాకు తోచలేదు. పిమ్మట 

ఈ పాటలకు పీఠిక వాిసిన బ॥ శ ఆదినారాయణ కా స్తు)ల వారిని 

సందర్శించికొన్నాను. నా సంశయములను మనవి చేసికొంటిని. వారును 

తమ ఉపోద్దాతమును సమర్థింప( బియత్నింపరై. రి. ఇటులుండ6గా 

6 మార్చి 1926 సం॥ కృష్ణలో విశ్వనాధ వెంక పే టశ్వర్దుగారు పె పాటలను 

సమర్షించుచు వజాాయుధమును ఖండించుచు వ్రాసిన వా96ంతను నేడు 
చదివితిని. ఆ సరాలు సంతోషించుచున్నాను. ఎమన (గా గంంధ 

క_ర్త సమర్రింప కన్నను ఉపోద్దాతక ర్త తూష్ట్రింభావమును వహించినను 

వీరు దానిని నమర్దించుట కడుంగడు శ్లాఘనీయముకదా ? అదిగాక సమ 

రన మన్నప్పుడు ౦ంధక రల నె త్తిమీందనే యుండదు. కావుననే 

ల; కవిః కరోతి కావ్యాని లాలయ త్యుత్తమో జనః 

తరు౭ ప్కసూతే పుష్పాణి మరు ద్వహాతి నారభం.”” 

ఆని పెద్దలు వక్కాణించి యున్నారు. నను గూడ పె పాటలను 
త్ మం 

మెచ్చుకొనువా(డనే కాని నా మెచ్చునకును వీరి మెచ్చునకును జాలభేదము 
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కలదు. అధికారి నిర్ణయములో మే మిరువురమును భిన్నాభిపాాయుల 

మగుచున్నారము. ఇదియిటులుంచి (పస్తుత సమర్లకు లుదాహాదించిన (ప్రమా 

ణోక్తు అనగా “ఒక్కా శబ్దంయొక్క్ల అర్దాన్ని సరీగ్గా గ౦ంహించి 

దాన్ని సరీగా పియోగి అ యిహాపరసౌభ్యాలు కలుగుతా యన్నాడు 
Cah PR 

విశ్వనాధకవిరాజు?” అను నర్గముగల పృమాణోక్తిని ప్రకటించిన విళ్వ 
నాధ కవిరాజు మాటలను ఉదాహరింపవలసిన దనియు. బిమ్మట మితో 

నేకీభవించుటయో : విడిపోవుటయో : నిశ్చయించికొని వెంటనే ఆ యంశ 

మును పతికా మూలమున బికటించుకొందు ననియు మనవి చేసికొను 

చున్నా6డను. మం౭కి యు... 

ఎం... జననాంతర సౌహ్మృదాలు మననునకు తగిలి సుఖియెన 

మనుజుడుగూడా పర్యుత్పుకు డౌతా డని కాళిదా సన్నాడు”” 

ఈ యర్థము నిచ్చెడి కాళిదాసుని వాక్యములను గూడ నుదాహా 

రింపల గోరెదను. పిమ్మట వీరు చూపిన యభియుకోక్పుంరును పిస్తుత 
సందర్భమునకును “కుర్వీత బుధసోమయోః”” అన్నట్లుండునో లేక సరిగా 

లగించునో ? విచారించి నా శ క్రివంచనలేక (ప్రస్తుతమును గూర్చి చర్చించి 
యేదో మతములో. జేరందలంచి యా అక్కారములను లిఖించితిని. 

2 
“నహసా విదఢీత న క్రియాం 

అయ్యా? నా వ్యాసములో మీకు సమాధానము వారియవ౭ సిన 

వాక్యమేలేదా ? అక్క_టా ? నేనేమి మనవిచేయుదును. పరితివర్హమును 

సమాధానమిచ్చి తీరవలసినవియే. పోనిండు, తుదకు విశ్వనాఢరవిరాజు 
గారి వాక్యమును 'మీరు పిమాణముగా పట్టియున్నారు కడా. వారి వాక్య 

మునకు మీరు వాగిసిన నవీనభాషా వ్యాథ్యానమేల. వా రేయక్షరములను 

వాసియున్నారో ఆయతరములనే లిఖింపుండు. ఆపిమ్మట నేను వాయ 
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వలసిన యక్షరములను వాయు నును. చునము నిజము కనుగొనుటకు 

యత్నింతము. నిజముగా మన పాంచఉడీనులకు ఇట్టి ్హఘాకుిలయెో సల, ఇట్టి 

పాతంముల యెడల, ఇట్టిభాన యెడల సమ్మతియే యున్నచో మనకు 

మాతో మట్టి సమ్మతి యేల యుండదు. దయచేసి తాము కనిపెట్టిన 

ఆ యమూల్యమైన పిమాణమును ఉన్న డి యున్న ట్ల్టులు అెఖింపుడు, 

చు త్త గింవుడు. 

3 

(శ్రీ వెంకమేశ్వర్లుగారు నాకోరికమీద నెట్టకేలకు విశ్వనాధకపిరాజు 
గారి వాక్యమును, కాళిదాసుని ళాకుంతల క్లోకమును గూడ నుదాహరిం 

చిరి. శాకుంతల శ్లోకము పిస్తుతమున కుపకరింస దని వారే యొప్పు 

కొన్నారు. కాని విశ్వనాధుని వాక్య ముసకరెంచు ననుకొని దాని పె 

తూ9చీనుల వ్యాఖ్యానపు బంకుల నుదాహరించి వాని మూలమున. డా మిది 

వజిలో వా9సిన-__ “ఒక్క శబ్దం యొక్క అర్హాన్ని సరీగ్గా”” గంహిఎ 

చుటను గూర్చి వి_స్తరించినారు. విశ్వనాధకవిరా జీ యర్థమును మహో 

భాష్యము నుండి సంగిహించి యున్న మాటను దెలియ నేరక యిది 

'వేదవాక్య మని వా్రసినారు. ఆది వారు తెలియక వాసినను భాష్యము 

కన్నను వేదము పరమ పిమాణము గనుక పిస్తుతము విపితిప_త్తి 
కలుగ నేరదు. వారట్లు పొారంబడుటకు6 గారణము కలదు. అవసర మైన 

పుడు దానిని విస్తరింపం దలంచి పిస్తుత ముపేక్షించుచున్నాను. భాహ్య 

కర్త యీ వాక్యము నే సందర్భమున లిఖించెనో మన కిట ముఖ్యముగా 
విస్తరింపవలసి యున్నది. కాని యట్లు వి్విస్తరించినచో. జదువరులకు 

విసువు గలుగును. కాన నజ్జోలికిం గూడం బోక భాష్యకారుని “ఏకళ్ళబ్దః” 
అనువాక్యమును గైకొని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిన విశ్వానాధకవిరాజు తౌత్స 

ర్యము (పస్తుతకవిత్వమునకు బేశమును సమన్వయింపదని తెలుపుచున్నాను. 

పాిక్ళత కావ్యములపేళ్ళు కొన్ని యుడాహరించి తనూలమున6 బ9స్తు 
'తమును చేంకసేశ్వద్దుగారు సమర్థింవం. గడంగిరి. ఆభాషలకును బ9న్తు 



826 కధలు... గాధలు 

తమునకును లేశమును సంబంధము లేదు. కావున నదియును నాహాస 

మాత్రమే ఇంక 

“శ్రీశాస్తులవారి వంటివారు సుముఖులై తే లక్షణ్మగంధాలు చెప్పిన 

మాట వినవా ? 

క ఆంధివై యాకరణులు మాలిని సతంజలుల వంటివా శైతే 

వమన తెలుగుభాష పఠకృతి ఆయితే యూ యెంకిపాటలలో వుండే భాషల 

వంటి భాషలు తత్పమాలు, తద్భవాలు 'దేళ్యాలు అవుతాయి” 

ఈరెండు వాక్యములును బ9స్తుతవున కుణ్జీవకములు గా నున్నవి. 

కాని యిట్టి పియత్నమున కిదివజణ కే కవులు గాని యేల వూనుకోచేదోే 

విచార్యము. ఇపుడేల మనము పూనుకోరాదు ? పూనుకొంటిమే యను 
కొందము. యెంకి నాయడుబావల కీరిడాసల్లా పములను బట్టి వారిరువురును 
నికృష్ణజాతి మిధునముగా. జూపట్టుచున్నారుగదా ? ఆట్టిమిధునమును గవి 

వర్హించినపు ఢౌచితికె కదా యీ యవభఎలశభధాషను కొని దానిని, 

బోషించి యున్నా (డు. తచ్చురితంను బదించుజారు Ren a దగిననీతి 

యెట్టిది యగునో రసజ్ఞులకు. దెలియదా ? రావ్యమున నాయకుడుగా 

నుండ(దగిన పూరుషు6 సెట్టి మహోానుభావుండుగా నుండవలయునో నే నిట 

విస్తరించి గంధము నేల పెంచవలయును ? ఇది సర్వవిదితము. అది 

యటులుంతము. నేనిగివఅలో *“ఆఅధికాది నిరయములో మే మిరువుర 

మును భిన్నాభిపాంయుల మగుచున్నారము.”” అని వా౨సియున్నా6ండను. 

అధికారి పదమునకు వేంకశేశ్వర్లుగారు “అబఏవీత్చురాణార్రమును”” 
వాసి యున్నారు. అధికారి యన6గా, అనుబంధ చతుష్టయములో నొకడు, 

పతి గంంధారంభమునకును ఆనుబంధ చతుష్టయ ముండి తిరవలబెను. 

ఈ విషయము బందరులోని పండితుల నడిగి వారు తెలిసికొందు రని 

నే నిట వి స్తరింపక విడిచితిని. పిస్తుత మధికారి యన(గా ? ఈ యెంకి 

పాటలను చదివి యాచనందింప€ దగినవా రెవరు ? పడవలు లాగుకొను 

వారు, ఏతము తోడుకొను వారు, నాటు నాటుకొను వారు, తోనగు వారు. 
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పేరు తఅచు నికృష్ణజాతులకు+ జేరినవారే. వీరు గంంధములలో నాయక 
త్వమును గై కొన దగినంత కాడుగదా కొంత యేని నాగరికత కలవారుగా. 

ఆాపట్టుట యరుదు. అట్టి నాగరికత యెట్టకేలకు లభించు నెడల నిట్టి 
భాషను మాటాడరు. వేయేల * “నీ భార్యషే రెవఠనిన---యెంకి”అనియె 

కాని వెంకి యని కూడ బిత్యుత్తర మిచ్చుటకు నోరు తిరుగని 
నాయ(డుబభావ నాయకుడా ? శాచిత్య పోషణమునకుః గపిత్వ మెల్ల? 

చజ్జా తీయ మగు నపభింళ వాజ్యయమా * దానిని సమర్థించుట క్రై మహో 

మహు లగు లాక్షణికాగరి గయ్యిలను రంగస్థలమున కీడ్చుటా ? వారి వాక్య 
యులఅకును, వారి వ్యాఖ్యానములకును దోంచినట్లుగా నర్ధ తాత్పర్యములు 

లిఖించుటా ? శూరా ! సాహసము. ఇదివజణ కీయెంకిపాటల వంటి పాటలే 

లేవా ? పాడువారే లేరా ? వినువారలు లేరా ? ఆనందించు వారలు తేరా? 

ఇఇందజును నుండిరి కాని యిట్లు సమ ర్టింప( బూనువారు మాతిము లేరు. 

ఇవి యెక్కడ నుండవలయునో ఆక్క_డనే యుండెడివి కాని ఇపుడు 

ముదాాయంత9 కారణమున సర్వతి సంచడెంప వీలు కలిగి. శ్వపచులకు 

రైలు వలన గాంత యస్పృశ్యత తొలగిన కే యివియును దమ యస్పృ 

శ్యతను మెల్లమెల్లన ఏడుచున్నవి. 

““చ. మునుపు మహాకవీందు?లు సమున్నతరీతి నొనర్చు కబ్బముల్ 

వినుతికి నెక్కె_(గాని యవివేకుల కూ6(తలు తాటియాకులం 

దునె నళియించె నోటంబడు తుంపురులేనియు నిప్పు డచ్చువ 

చ్చినకతినన్ జగాన విలసిళ్లైడి మేటి కృతుల్ నళించెడిన్.” 

దాని నటులుంతము_____ 

““యన్నించానాం పరిణతఫలస్పీతి రాస్వాదనీయా 

యచె్చతస్యాః కబశళనవిధా కోవిదః కాక లోకః” 

అని పండితరాయ మహాకవి వాసి యున్నాడు. వేపపండ్డు 

తినంగలిగిననియే మైనచో. దినుటకు గాకవులను భగవంతుండు వానితో 
పాటు సృషించియే యున్నా6డని డాని తాత్సర్యము. అగుచో౭ బండితు 

యు 
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లగు బ్ర॥ (శ్రీః ఆదినారాయణ శాస్తు]ల వా రేల పీఠిక వా౨సిరో విజ్ఞా 

లగు వేంకకేశ్వర్లుగారేల మెచ్చుకొనుచున్నారో, తెలుపవలసి యున్నది. 
శాస్తు)లవారు వారి హృదయమును మెల్లగ జాబు విడిచినారు- చూడుడు. 

“అందు గల భాష కొంచె మంత తక్కువ శాఖకు చెందిన 

దన్నంత మాతిమును పురస్క_రించికొని” 
ఈ వాక్యమును బట్టి శాస్త్రులవారి కీ భాషయంచరలి గౌరవము స్పష్ట 

మగుచునే యున్నదికదా, మతీయు నీ వాక్యమును వారెంతో జాగ త్తగా 

వాఎసియున్నారు కాని యేమైనను ఇందు... కొంచము అనునది తిసి 

వేయక తప్పదు. యొంకిపాటలలోని భాష పూర్తిగా నపభింశ మేకదా ? 

శాస్తు)లవారి యాశయము క్షేతంయ్యు పదములు. తోనగఏ పదకవిత్వము: 
లలోల గూడ నక్కాడక్కడ గాిమ్యపదములున్నవి. ఉన్నను వానిని 

రసజ్ఞ లాదరించుచున్నారు. ఇందంతకన్న నెక్కుడుగా గామ్యపదము 

లున్నవనుకొను(డు, లేదా సర్వమును గామ్యుభాషా మయమే యను 
కొనుండు. అయినను రసము చిప్పిలు చుంటచే వీనియెడల బండితులం 
దజును బరమాదరమును జూపవలయు నని పొడకట్టుచున్నది. వీరింకను 

రస స్వరూపమును విస్తరించి లోకమునకు బోధించి దాని కీపాటలను 
బిధమోదాహరణముగ సమన్వయించు నంత పూనికతో నున్నట్లు వారి 
వాగితలోని యకరముల వలన ధ్వనించుచున్నది. నిజముగా శాస్తుంల 

వారు రసస్వరూపవిదులే మైన యెడల బిన్తుతమగు శృంగార రసమున 

కాలంబన విభావ సామగిగియగు యెంకి నాయ(డుబావల యందు, లాక 

ణికులు వారసిన మహాకులీనత్వాదిసంపత్తి నెట్లు సమర్రింపంగలరో చూచి 
యానందింపవలె నని యున్నది. పూర్తసామగి) రామాదులయందుఃణగవూాడ 

దొరకకపోవచ్చును. అట్లని నర్వశూన్యముగ  నాలంబనవిభావమును 

గైకొని వితండవాద మొనర్చు టిదియేటి సహృదయత్యము ? 

“సాక్షరా విపర్తాశ్చే దొక్షసా ఏవ కేవలమ్” 

కొంద ఆీయెంకి్ స్వీయయా ౩? పరకీయయా 7? సామాన్యయా? 

యని వాదోపవాదము తలొనర్చుచున్నారు. నే సీచర్చకు సమ్మతింపను. 



యెంకిపాటలనుగూర్చి 829 

యెంకి మహో పతివృతాశిరోమణి. నాయండుబావ యేకపత్నీవుతుండు, 
అగుచో లాభమేమి ? వారలయెడం గవి యుపయోగించిన భాష వారి 

నథోగతి కీడ్చుచున్నది. “చండాలు వాకిట వండుకొన్నది యంబలాయెనే 
మతిరసా లాయెనేమి” మంచిభాషలో ను త్రమనాయికానాయకుల నధిక 

రించి వాసియై నను రసము స్ఫురింపంజేయనికవులకవనములు మాతంము 

గాహ్యాములా ఇ యని పె వాక్యములలో నక్కు_డక్క_డ ధ్వనించుచున్నది. 

నిస్నంకయముగా నవియును గాగిహ్యాములు కావు గాని ఈకవికిని వారికిని 

జాలభేదము కలదు. వారు 

“కో. స్పృహణీయగుతై ర్మృహాత్మభి 

శ్చరితే వర్మని యచ్చతాం మన; 

విధిహేతు రహేతు రాగసాం 

వినిపాతోపి సమ స్పమున్నతే£ః” 

అను భారవి కవీందుిని వాక్యమున కుదాహరణమై. యిపుడు 

కొంత సన్మానమునకు౬ దగి జన్మాంతరము నం దేని యు_త్తమకవిత్వ 

రచనా సమర్టుళై కృతార్థత నందగలరు గాని పిస్తుత కావ్యకర్తకు. 

గల్గిన యూహయే నికృష్ణమగుటచేత ముందు.గూడ నీయన కవనమున 

కాన్నత్యము కలుగదేమో యని ఏచారింపవలసియున్నది. ఆదినారాయణ 

శాస్తు)లవారు లోనగు వారిందు రసము సాధింతుమని యనుచున్నను 

బాతములను బట్టి యిట సర్వథా రసాభాసమే నాకు గోచరించుచున్నది. 

“తర్యజ్షేచ్చగతోపివా” 'మేచ్చ, అవ్య క్తేశద్రే, కుచ్చులనగా సర్వ 
సామాన్యముగా మనవారు వ్యవహరించుచున్న తురుష్కులు మాతంమే 
కారు. అవ్య క్తమగు భాషను మాటలాడు ననాగరికు లెల్లరును. అగుచో 
సంస్కృ తేతర భాషలన్నియు మైచ్చ భాషలే కావలయును. సందేహ మేమి? 
మేచృభాషలే : అగుచో నన్నయ తిక్కనాదుల కెల్లరకును నీ దోషము 

సమన్వ్వయించు చున్నదే 2 నిక్క_ముగా సమన్వయించును. అగు చోగతి 

యేమి ? ఇడియే గతి. ఏది యందురా ౭ సంస్కృ్యృతభాషలో బలె వ్యాకర 
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కాది సంస్కారము లకు తో౭గి రచియించినచే దానిని బారోజ్ఞు లు సమ్మ 

తించిరి. ఆఅక్కాడికిని గొందలు కేవల గీర్వాణ భాషాభిమానులు సమ్మతిం 
వనే లేదు. చూడుడు. 

శ్లో. ఆంధ) భామామయం కావ్య మయోమయ విభూషణం 

గీర్వాణారణ్య స నంచారది విద్వన్మ_త్తె తెభ శృంఖలమ్.”” 

ఇట్టి వివాదములకు€ గారణమేమి ? మన నిర్జుష్టాంధఛ్రిముకూడ 
వెజ్జులకు మ్లేచ్చ భాషగా గనుపట్టుటయే. దీనింబట్టియే యిప్పటి కింకను 

ఈ భాషకు సమగ౨మగు కట్టు కాటు లేర్పడలేదు. అక్కతముననే (పొచీన 

మహాకవి పియోగరహా స్యముల నెజణుంగని కొందిలు పిన్నలు స్తువయో 

గముల నపియోగములని యపలపించుటయు నట్టిపట్టున వెందటళాశ్త్రి 

గారు పూర్వ ప్రయోగ రహస్యములను దెల్ఫి స్వకవిర్వమును సమ 

న్టించు కొనుటయు, అట్టిపట్టున లక్షణ గింధక_ర్హల యెడ నేమేని వైరస్య 
మున్న దానిని గూడ దగినంత పిమాణమును జూపి ఖండించుటయి 

దటస్థించినది. కాని లాక్షణిక సమయము నుల్లంఘించి తోంచిన బైల్ల 

సమర్థింప6 బూనలేదు. ఆయీ యంశమును టోధించునవియే “వ్యాక 

రణమొక్క_ తోవ, మహాకవుతొకతోివి” తోనగు పద్యములు, అవి 

పిస్తుతమునకు లవమును నుపకరింపవు. మన మాతృభాష యగు నాం 

మున మనవారు మచ్చ భాషలలో? జేర్చినపుడు షక్పియరు భాషను "వేద 

భాషగా నంగీకరింతురా ! కావున నిందా పిసాొవన నె త్రనక్క_అలేదు- 

“అగుచో నన్నయాదులతే తో పాటుగా షేక్స్సియరు మహాకివితో పాటుగా 

పంస్తుత గ౨౦ధకర్త గారికి భాషాపిపంచమున స్థాన మేర్పడిన చని సంత 

సింతురా ? సలక్షణమగు విభావ సామ గిగయు నట్టభాషయు నిందుండెనేని 

యపు డా విషయము చర్చసీయ మగు గాని యిపు డాపిశంసయే లేదు 

గదా? ఇవి సామరుల మెచ్చుకొ అకు గవి రచించె నందురా ఇ సమ్మ 

తమే. దాని కింత పియత్న మెందులకు ? లోకోభిన్నరుచిః కనుక 

గిం ధక_ర్హగారికి నీచాతి సీచపాతంముల శృంగార మెట్టు రచించిన నడి 
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యౌచిత్య భంజకము గాక యుండునో యట్లు రచింపవలయు నని యూహ 

కలుగంబోలు £ దానింబట్టి వారు తమ రచన నట్లు వినియోగించిరి. దిని 

కింత వాదపితివాడము లెందులకు ? గురుశిష్య భావము తెందులకు ? 

అవినయా చెందులకు ? క్షమాపణ లెందులకు ? ఎవరి చిత్తము వచ్చినట్లు 

వారు రచించుకొందురు. వారి నవ రాంగగలరు ? ఆగుట కధికార 

మెక్క_డిది 2 

శ్లో. స్వాధినో రసనాంచల$ః పదిచితా శృద్దాః కియంతః క్వచిత్ 

కోణీం[దో ననియామక; పరిషదళ్శ్ళాంతా స్వతం|తంజగత్ 

తచ్యూయంకవయో వయం నయమితి పిసావనాహుంకృతి 

స్వచ్చలదం పూతిసద్మగర్హత వయం మౌనవతాలంబినః. 

'వేంక కేశ్వర్లుగారేమి, ఆదినారాయణ శాస్తులుగారేమి పవిస్తుత 
మందితరసావుగి9 లేదని యొప్పుకొను చుండియు దజచుగా రసము అని 

ఘోషించుచుందురు. ఇది యేటికర్మము ౩? “సాధ్యోహి రసో యధా 
తథం కవిభిః* అనురస మిట్టివిధమున సాధింపందగినదియే యగునోటు? 

“ కవినా ప్రబంధ ముపనిబధ్నతా సర్వధా రసపరతం(త్రేణ 

భవితవ్యం! తత్ర యది రసాననుగుణాం స్థితిం పశ్యేత్తాం భం 

త్వాపి కథాంతర। ముత్పాదయేత్ నహీతివృ_త్త నిర్వహణేన 

కమేః కించ్నితృయోజనం। ఇతిహోసా దేవ తత్సిద్ద ౩” 

ఈ ధ్వన్యాలోక కారకుని రసవపరతంతత్వమునకు మనవా రిద్దానినే 
యుదాహరణముగా.6 గై కొందురోటు ? “ద్వితాఏవకవయః ద్వి(తాణ్వవ 

కావ్యాని” అనుగణనలోనికి. బిస్తుత గంధమును రచయితయును జేరుచు 

రని వీరి యాశయమొకో ? వీరివాతలయర్థమువలన వీరి కింత కోరిక 

యున్నట్లు స్ఫురించుచున్నది. పిత్యక్ష దర్శనమొనర్చినపుడు శాస్తు)ల 

వారికిని నాకును జరిగిన ప్రసంగమునుబట్టి ళాస్తు9లవా రీ పీఠికను వ్రాయు 
టక గారణము నమర్ధనీయము గానియ'్లే వారొప్పుకొన్నట్టు తేలినది. 
అట్లాప్పుకొనుటకు నాయాగహమునకు జంకుటగా వేంకేశ్వర్ష్లుగారు 
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సమర్ధింపబూనిరి. దీని కపోద్బ్సలకముగ శ్రీశాస్తు)లవారు “రస స్వరూ 
పమును చదువరులకు జవిచూపి” అని యేయో వాయ మొవలిడినారు. 

ఇతరులేల చవిచూసవలెను ? వానిని పరమోన్నత స్థానమున కెక్కి_ంచి 

వృధాగా బ(తికలకు 6 మను గల్పించుచున్న శాస్త్రులవాశే చవిచూపి ఇది 

రసాభాసముకాదు అని నిర్లయించుట యుక్తము. వేంకేశ్వర్లుగారు (గంధ 

క_్తగారి యనుమతిని సంపాదించి వారి యుత్తరములను గూడ6 బంక 

టించి లోకము నారాధించుట యుక్తము. ఇది రసాధాస మన్నంతనే దీని 

కొక పెద్దలోపము లేదు. ఆద్యంతములు సర్వమును రసాభాసమే యను 
టచే నిది స కా! “మయము, యతి. ంచి దగిసాధా సమునకు మహోరపు 

లొక్కింత యవకాశము నిచ్చుచునె యున్నారు. పోనిండు పూర్తిగా రోసా 

భాసమే మైనను సంతసింపవచ్చును, ఏమందురా ? దానికిం దగిననామ 

గింని చక్క (గా "సేకరించి యుండుట చేత. అగుచో నింక వావమెందు 

లకు ? దానిని విమర్శకు లన్యధాగా నపవదించి పూర్వలాక్షణిక సమయ 

ముల నిందు సమన్వ్నయింప నెంచి యేవేవియో పౌంఢో ర్న రలు పికటింప( 

బూనుటచే నింతగా వాగీయవలసివచ్చిన దని పాక ఎలోర మెయి(గు6గాక. 

అను _క్షమన్యతో గాంహ్యూం. 

తంతూ మంత 
cD 

విస్థవ శబ్దానికి సంస్కృతభాషలో స పంసిద్రంగాపున్న అర్రమే మో 

ఉపద్భ్ళివమనేది. కాని యిప్పుడు ఈ విష్తవశబ్రానికి హూణథధాషా నిష్ణాతులు 

వాడుకునే అర్ధం మార్పుఅనేది. ఆర్జికంగాగాని శాబ్దికంగాగాని మాయు 

కలిగించిన కవులను విప్రవకారులని వాడతారు. పూర్వకపుయి నగరార్హవాది 

వర్ణనలు చేస్తూ యేదో యిష్టమైన కథను పుచ్చుకొని రచించేవారనిన్నీ 

ఆలా యావన్మందిస్ని రచి_స్టే ఆందులో మొట్టమొదిటివేవో కొన్ని ఆడర 

కోయాలుగా పున్నా, తక్కి_నవి లోకంలో వూరూ పేరూ లేకుండాపోతాయ 
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నిన్నీ్ ఆలోచించి, యిప్పుడిప్పుడు యువకచులు కొందణు యీ విప్తవ 

(మార్చు విధానాన్ని అవలంబించి, తచనసాగిస్తూ వున్నారు. పూర్వులు 

పట్టణవర్హ నానికి వుపక9మి సే మేడలు వగైరాలున్నూ, చాతుర్వర్థ్య' 

మున్నూ, వేళ్యలున్నూ, పుష్పలావికలున్నూూ. పహపూవులతోటలున్నూ, వరా 

లుగావుండేవి యిప్పుడో, ఆతీతిక కొంత మార్పుకనపడుతూవుంది. చొక 
యుసాలివృద్దురాలు అంధురాలు దై వవంచితురాలు దిక్కు_మాలినపకి అడు 

గామడగా ముష్టి యొ తృుకోవడానికి బయలుదేజి *దుహోరాజులు తెలి £ 

అన్నలలేనిదాన్ని మీబిడ్డలు చ ల్లగుండాలి, కొ మాళ్ళతల్తీ ! మీవిడ్డలపున్నెం 

తల్లీ” అంటూ విధీవిరామమూ లేకుండా వాపోవడాన్ని ఒక యువకవి 

వున్నాడు. అతగాడి మనస్సు కరిగిపోయింది. పూర్వం ఆదికవి వాల్మీకి 

“చూనిషాద పృతిష్ఞూంత్వ మగమ శాశ్వతీ సమాః” అని గానంచేసినప్పే 

ఆయీ యువకవికూడా ఆముసలిడాని వాపోవటాన్ని చొాకగేయంకింద 

ఆఅనువదించాడు- ఆది లోకాడరణ పాతంమవుతుందని ఆయన విశ్వాసం 

దానికి తథ్యంగా యింకో యువకవి విని, చాలా బాగావుందని (ప్రోత్స 

హించాడు. దానితో ఆగేయక_ర్త దాన్ని మహాసభలలో కూడా వినిపించ 
డానికి ఆరంభించాడు. ఆగేయకవి గాతిం సన్నవిడిగా తాంబురాతీగలా 

వుంటుంది : చదివేది తెలు౧గే అయినా, వేదంలాగ వుదాతానుదాత్త స్వరిత 

పిచయాలతో మధ్యమధ్య సన్నాయినొక్కు_లతో ఆయన చదవ6గలడు. 

పెంగా తదనుగుణమైన అభినయంకూడా అప్రయత్నంగా ఆచదవడంలో 

ప9తిబింబిన్తూ వుంటు6ది. యింక చెప్పేదేమిటి ? సర్వులూ ఆనందించడా 

నికికగ్గ సామగి) సంపూర్తిగా కుదిరిందన్నమాకేు. ఆసభలో నేనూ 
వున్నాను; విన్నాను, నామనస్సుకుమాత్ళం యుకొంచెమూ ఆనందంకలి 

గిందికాదు, యెందుచేత కలగడంలేడిని చాలా ఆత్మపరీక చేసుకొన్నాను. 

కారణం గోచరించింది కాదు. ఆగేయకర్తయం దేదేనా వ్యక్తిగతంగా 

ద్వేషంవుందా ? శివ శివా? అట్టిదిలేదు. ఆయదుయమితి పోత్యభిజ్ఞగా 

చొకరిని వొళకరం యెజుగంకూడాను. " యిది అమంగళాన్నీలలగా వున్న : 

విషయం, కనక ఆనందదాయకంగా తోంచలేదేమోనని అనుకున్నాను, కాని 
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అదీనిలిచింది కాదు. రఘువంశం యెనిమిదో సర్గలో అజమహారాజూ భార్యా 
మృతిని గూర్చి యేడ్చినయేడ్చునున్నూ, కుమారసంభవంలో రతీదేవి భర్య 

మరణాన్ని గూర్చి యేడ్చిన యేడువున్నూ, చందమతీ హరిశ్చం[దులు 

పుతివియోగాన్ని గూర్చి యెడ్చినయేడుపున్నూ గింధక_ర్హయు అనువదిం 
చారుకదా ? ఆందులోమాతం అశ్షీలంలేదా ? డాన్నిఆమోదించినప్పుడు 

దీన్నెందుకు ఆమోదించగూడదని తర్శి_ంచడానికి ఆరంభించాను. కాని, 

డినికీ దానికి పోలిక సుతరామూ లేనట్లే అంతరాత్మకు తట్టింది. “ఎగ్జాం 

పిలుిగా పుచ్చుకున్న మూడింటిలో మొదటిరెండున్న్యూ వృిప్రలంభ శృంగా 

రంకిందకివనాయి. మూడోది కరుణ(దుఃఖృరసంకిందకి వస్తుంది. పస్తుత 

వృద్దురాలి మొల యేరసంలోకి వస్తుంది? అని మళ్ళామళ్ళా చర్చించు 

కున్నాను. యేమీ పోధపడిందికాదు. యెంతో ప9యత్నించి దీన్ని యేదో 

రసంతోక్రి జమచే స్టే అది లాభకారిగాదు. వివరించవలసి వ_స్తే చాలా 

వాంయాలి. తుట్టతుదకి యీలాటి కవిత్వాస్వాదనానికి అలవాటు పడకపోవ 

డంచేత్తనే యీచిక్కు_ తటస్టమయిందనిన్న్నీ కరిమంగా అలవాశు తే, యిత 

రులు కొందు రసికులతోపాటు (నస్యం మొబట్ట్రమొవట పీల్చి నవాళ్ళకి 

తుమ్ములు వసాయి, అలవాటయితే, యెంత పీల్చినా తుమురానేరాదు) 

ఆస్వాదించేశ క్రి కలుగుతుందనిన్నీ సమాధానం చెప్పుకున్నాను. కొంద 

ఆశతో దీన్ని గూర్చి ముచ్చటి స్తే వారన్నారుగదా = యింగిరివుతో కొందు 

కప్పులు యీూలాటివి రచించివున్నారు. యాయువకవితల్లజుని రచన దాన్న 

ఆదర్శంగా పెట్టుకొని బయలుదేశిందన్నారు. వోహో ? యిది మనకు 

ఆభాషలో బౌ_త్తిగా పివేశంలేని కర్మంచేత కలిగిన యేవగింపు కాంటోలు 

ననుకున్నాను. యేమంెటే యూరోపియనువారి దేశాన్నుంచి తెప్పించుకొనే 
వెన్నడబ్బాలు విడగొష్టేటప్పటికల్లా బయలుదేజే సువాసన మనచేశవు ఆనా 
గరికులు సమేతు నిమిషకాలంకూడా భరింపలేరనిన్నీ ఆట్టిపదార్థాన్ని వారు 
అమృతపాంయంగా భుజింపగలుగుతారనిస్నీ వినివున్నాను. డీనిక్కా.రణం 

ఆలవాపేకాని వమతొకటి కాదని తేల్చుకోవడమై తే జరిగిందిగాని యింకా 

దీన్ని గుజిలచి శంకా సమాధానాలు మనస్సులో కుప్పతిప్పలుగా బయలు దే. 
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ఆబతూనే వుండడంచేత అయ్యా? యిది న ఆదర్శంగా 
పెట్టుకుని బయలుదేటిన కవిత్వమన్నారు గదా? నేనొక పద్యం చదువు 

తాను దీన్నిమీరు ఆమోదిస్తారో ? యేవగించుకుంటారో ? నిష్కపటంగా 
తెల్పవలసిందని ఈ కింందిపద్యం తాత్కాలికంగా రచించి వినిపించాను. 

ఉ. కొందలు సోదరీమణులు కొవ్పులు మళ్లైసరాల వాస రనల్ 

చిందగ రోడ్డ్తుప్ర)క్క నునుచీకటియే తెరచీరగాగ నం 

దందున నీళ్ళచెంబులిడి, టు బం క్రిగ గూరుచుండి మ 

ముం, దంకికేగజూచి పెడమోమయి లేచిరి గురిడ్డివెన్నెలన్. 

యిది యింగినీషు కవుల రొచనకు మించిన పంథాలో వుందనో ఇ 

యేమో? ఆయనవిని కొంతయేవాన్నే కనపజిచారు. మొట్టమొదట చెప్పు 
డంమాతం కవికి తనజీవితంలో జరిగిన యావద్విషయమూ వర్ణనీయమే 
'ఆవుతుందిని చెప్పివున్నారు. యీావిషయం౦ మాతం ఆయనకి అసహ్యంగా 

కనపడింది. వొకమహాకవి శ్రీకృష్ణుని బాల్యచేష్టలు వర్షిస్తూ నీదేహాన్ని 
“లసత్పరిమళశామహందదే” అని శ్లేషగా వొకగోపికతో మాట్లాడి 

అము్య్గ అందులోవున్న శ్రేషార్థాన్ని గమనించక సమ్మతిని కనపజిచేటప్పు 
టికి యేవ ంబుస్టే పదార్థాన్ని ఆగోపిక శరీరంనిండా పామిన ట్టు (పరిమళాం 

పరితః మలం సక పరిమళాం. లళయో రణేదః) వర్ణించాడు. 

యిది వొకేకాదు, ఇంకా యింకా యీలాటివీకావు వీట్ల్రతాతముత్తాతలుగా 

| వుండేవి శ్రీకృష్ణుని బాల్యచష్టలకి9ంద వర్థించడం జరిగింది. యిదియింగ్ని 

లీషు కవిత్వాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని “రచించిన రచనగాదు. వొకవిధ 

మైన పిమాదం ((క్రమాదో కకం పపింతక ప్యేవకారార్థకళ)అసలు సంస్క 

తభాగవతంలోవున్న దెంళపణఅకంపే యీవిషయంలో “ మేహనాదీని 

కురుతే ” యింతేవుంది.  మేహనం అంశయే! నేచనం మూతోంత్సర్ణన 
మిళియావత్. గొపికలు యళోదదగ్గిజికివచ్చి. “ఆమ్మా? నీబిడ్డడు 
మాయిళ్ళకు వచ్చి మేముపరిశుభంింగా అలికి ముగ్గుపెట్టుకొన్నయింటిలో 

మూతోగిత్సర్ణనాదులు చేసి కరాబు చేస్తన్నాండు” అని యింతనాతం9మే 
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చహుకున్నారు. యిందులో వున్న ఆదీని అనేపదాన్ని ఆధారంగా 

పెట్టుకొని ఈసూతారినికి మహాభ_క్తలోకశిఖామలణి పోతనగారు " ఎక్బెట్రా” 

'పెద్దభాష్యం రచించి పామరలోకానికి సంతోషం కలిగించారు. ఆపద్యాలు 

భాగవతంలో అందణయలూ చదివే వుంటారు. కై%స్తవులు వగైరా విమత 

స్థులు మనం భగవంతుండుగా పూజించే (శ్రీకృష్ణుజ్ణి ఆయాపద్యాలలోవున్న 
అంశాలు వుటంకించి ఈసడిస్తూ వుంటారు. కొంచం దృదాహారిస్తాను. 

(1) చన్నొడిసిపట్టి చీరెను జిన్నికుమారుండె, 

(2) కమ్మోవి గజచి వడింజనె. 

(3) నాతో వచ్చాదవా ? యనియన్నా.6 డిచ్చిబుతడూ 

(4) తన్ను మగనిగా గె కొనినన్ గెడదుకులు గలిగెచరని _బిబడినా డిది 

వినుము శిశువుపనులే ? త ఫ్రీ కై 

(న) నీతలగిన చోటెయ్యది యని తలయూచె న్నీసుతుండు. 

(6) చూలగుటకు నేమూల=బు చెప్పుమనె నీబాలు(డు. 

(7) నెజిగట్టిన వలువ విడిచి నే.డొకతేలుం గజపించె. 

(8) వెనుక గదిసి మగువ: నీసుతుండు మగపోడుములు సయసాగినాండు* 

ఇవన్నీ పోతరాజుగారు ._ ఆదీని అనే వ్యాసులవారి సూతానికి 

భాష్యీకరించినవే గాని (శ్రీకృష్ణభగవానుండు చేసినచేస్టలు కావు ముమ్మాటి 
కన్నికావు. ఈ పోతరాజుగారిని బ బై అనుకుంటాను. 

క. లోలయగు తోలతోచన 

వాలుంజనుదోయి కేల ఐడింబిట్టుక కా 

య్యాలో జంపాలో” యని 

'వే9లున్' గృష్టుండు సఖులు వికవిక నవ్వన్. 

ఈపద్యం యిప్పటికి యేభై యేళశృ్ళకి9ందట బౌినుదొరగారి నిభం 

టులో చూచాను. (కవిపేరు జ్ఞప్తిలోలేదు యిటీవల లోలభట్టు వీరఠరాభఘ 
వులు అనే భట్టుమూర్తి గేయకవిత్వంలో పోతరాజుగారు చూపిన విశే 

షాలు విస్తరించాడు. వి_స్తరభితిచే వాట్లను వుదాహారించతేదు. యెవరిదో 

చెప్పలేనుగాని, వొకకీర్తన చిన్నతనంలో విన్నది కొంచెం జ్ఞ ప్తిలోవుంది. 
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ag) 

ఆనందభైరవి _- ఆటతాళం 

అంటున్నారు, అంటున్నారులే గోపాలకృష్ణ గఅంటు॥! 

అంటున్నారు అంటున్నారు జంటలేక యింటింటికి 

వొంటిపాటున నేగి కాంతల చంటి_పై చెయివేెశావని ॥అంటు॥ 

చాలును, తరువాయి జ్ఞా పకంలేదు. యివన్నీ వ్యాసభాగవతంతో 

వుండే “ ఆదీని” అన్నదానికి చిలవలూ సలవలూగాదేతీిన బాపతే, 

యిందులో యెక్కువ హేయంగావున్న దేదంకే 2 మొట్ట మొదటచూపిన 

అసత్సరిమశళాం అన్నదియే్యేవే. ఆఅందతికీ నుబోధంగా వుండని సంస్క 

తంలో వుండడమే కాకుండా, శ్లేషగర్భితంగా కూడావున్నా యూరపుఖండా 
నుంచి రవానా కాబడి విడంగొట్టంబడ్డ " వెన్నడబ్బాలాగ ,నువాక్యం 

యేషాన్ని కలిగిస్తూ వుంది. తక్కినవి అంత హేయంగా లేవు. కనకనే 
పరమపవితఏ౨మైన భాగవతంలో యింతకాలం నిల్చి వుండగలిగాయి. ఆయా 

కృష్ణచర్యలను వరవడిగా బెట్టుకొనే అనుకుంటాను అట్లతద్రిరోజున తెల్ల 
వాజణుజామున ఆడుకునే ఆడపిల్లలను మొగపిల్లకాయలు దూలగొండ 

వగయిరాలతో అల్లరిచేయడం నాచిన్ననాటికి యింకా వుండేది. (యిందులో 
కొందు యువకులు కూడా చేరేవారు. పెళ్ళిళ్ళలో నాగవల్తి రోజున బుక్కా_ 

బగ్గుండలు చల్లుకోవడాల్లో కూడా చాలా మోటుసరసాలు వుండేవి. 

అవన్నీ యిటీవల నాగరికతలో ప్పూర్తిగా తగ్గినందుకు నవనాగరికతను 

యెంతకేనా అభినందించవలసివుంటుంది. ఆరోజుల్లో వుండే మేనత్తమేన 
మామల కూతుళ్ళేమి ? కొడుకులేమి అన్యోన్యమూ చేసుకొనేహిస్యాలు 
లేశమూ దురుదైశపూరితాలు కాకపోయినా, యిప్పుడు ఆసలు లేకపోవడ మే 

సంఘానికి గౌరవపంద మని నె ననుకుంటాను. ఆయీ వుసకారంమట్టుకు 
పాళ్చాత్యవాసనవల్లనే మనకు కలిగింది. 

మొట్టమొదట యొత్తుకొన్న “మహారాజులుతల్లి" అనేది కూడా 

కవిత్వములో యితివృత్తం కావడంకూడా ఆ వాసనవల్లనే మనకు సంఘ 
టించింది. యిట్టి కవిత్వాన్ని అభినందించేయోగ్యత కూడా, ఆవాసనవలైనే 

న ౧౧. 
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కలిగిం దనక తప్పదు గాని ఆవాసన బొత్తిగా లేని ఆస్మదాదచులం యీ 

అభినంద కుల పంక్తికి వెలియై ““తెలీయచే మందురా 2 దేవుడా యింగ్లమ” 

ఆని వచారింవవలసి వచ్చిండి. యేది కథావస్తువుగా గిహించవచ్చును, 

యేది గంహించరాదు అనే విషయవిభాగం చేయడం యెవరికి శక్యం కాదు. 
గాని, వినేటప్పటికలా న్ అసహ్య మో 2 అమంగళ యో స్ఫురించే 

లా "మ 

విషయాలు మాతం వర్షించవలసి వుంటుందేమో అనినేను అనుకుంటాను. 

లోంగడ “*వమువారాజులుత లి” అనేమాదిరిచే యింకో యువకవి 
ae) 

యింకోటి, ““అఆఅమ్మా మాదాకవళం తర్హి, నీ విడదల మన్నం తరి, 
ఛం యం గా 

భోరున గాలిదుమారము కేశగాను”” అంటూ చితొంచాందు. వెనక 
వుదాహరించిన ముసలోవిడ బిచ్చం పగటిడే, యీ బిచ్చం రాతిరిచేశద. 
యిది గ౨౦ధక_ర్త నోటమ్మట వింటే, యెంతో [శ్ తం పయంగా వుండా 

లనే వుద్లేశంతో గేయకర్త చదువుతూ వున్నట్టు తోస్తుంది. కాని, అది 

యెందు శోతలు సమ్మ తిస్తారో : యెందు సమ్మ తించరో + చోటుకు 

పెడితేనే కాని నిరయించడం కషం. ఆయితే యీ సందర్భం వొక్క. 
౯న wa) 

యీ కవిత్వానికి మాత్రమేనా ? పితీకవిత్వానికీ వుండితీరుతుంది. “లోకే 
భఖిన్నరుచిః” 

“అందజినిం దనియింప మమ్ము నిర్మ్యించినబంహ్మూ 3 నందర మే” 

హేయంగా వుండే విషయాలు కూడా దేశరాలపాతాొాలు బాగా చూచి, 

కాాచిత్కాంగా వాడుకోవడం మహాకవుల ఆచారంవల్ల తెల నుకోబడు 

తుంది. వివరిస్తాను. 

శ్లో- స్వాయంతే నరమూ(త్రగంధపిశునా స్పమ్మాక్టనీ ధూళయః 
కక్షస్థాపితజీర్హతల్చ మబలా? కాశ్చిద్యజం త్యాపగామ్. 

దండిపంిహసనంతోని మొదటిపాదంతోది వుటీ హేయం. ఆయితే 

కవిర్షండీ కవిక్టండీ కవిర్షండీ కదా?పైంగా ఆయన ఆలంకారికవిద్వచ్చరోమబీ 
కూడా కదా?ఈహెయానికి ఏలా సమ్మతించాడు. ఇంతమాళలానికే కాదు? 
“....వర్తతేమస్తక స్తేఅంటూ పాంరంభించి వొక కథ వారిశా(డు. యీ 

జప 
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పిహసనంలో క్ లయంత'ముసలవ్యామోహాకృత్ “వగెరా లన్నీ ఆ 
(eee ఆ & చూ 

ఘట్టం లో వే, యివన్నీ ఆశ్రీలాపాదకాలే అయనా “హోస్యో కే న దోషః 

హోసో్యోక్తుల లో నేకాదు;విరక్పుల మాటలలోకూడా అభ్యనుజ్ఞ యిచ్చివున్నారు 

లాక్షణికులు. వుపనిషత్తులతో యెన్నో వదాహరణాలు దొరుకుతాయి. తుది 

విషయానికి (ఉశ్రానోచ్చూన వగైరాలు చూ ఆ యీ అభ్యన.జ్రనిబ స్తే 
ఢి రాడ్ బె పం డ్రె 

“మయూ[తద్వారసుకా ఖిలాషులహ హా! మోక్షం బపేకింతురే!”ి యిత్యాదులన్నీ 

ఆమోదింప. బడ్డాయి. 

పం స్తుతం యెత్తుకున్న కధాజలు .... “మహరాజులుతల్లీ | ఆమ్మా 

మాదాకబళం తల్లీ 1" ఇత్యాదులు యేలా సమాహితా లవుతాయి ?విధా 

నంగా వీట్లనే పుచ్చుకోని రచన సాగిస్తే చెప్పడం కష్టం గాని,అపిధా 
నంగా అయితే జవాబు కనపడుతుంది. బుద్దుండికి యిహతోకభోగాల 

యందు ఏర క్తి కలగడానిక్కారణ౦ వొకానొక శవదర్శనం గదా?అప్పుడు 

అమంగళాశ్చీలమే (ఆవహానంవగయిరా) అయినా డాన్ని కథావస్తు 

వుగా గంహించడం హృద్య మే. యేమీ లేకుండా యూ భిక్షాటనాన్నే ప్రధా 

నంగా పుచ్చుకొెని ఖండకావ్యం వాయడం హృద్య మేనా ? అని నంళ 

యం కవికి. ““నాఒశ్రీలం కీ రయేత్” అని మడిగట్టు కు కూర్చోవా అంకే 

సాంగదు.కవి మం ౩9సానివంటివా6డు. బిడ్డని మాతం మే స్సృశినా నంకు 

వల్లకాదు.ఆన్ని టికీ సిద్ధపడాలి. పరుల సుఖదుఃఖా లన్ని తనమీద బట్టు 

కొని నటించే నటకుండుకదా? కవి. 

“పరదుఃఖేన దుఃఖితః” అని వై ద్యుళ్షిగూర్చి కాంటోలు అభియుక్తు 

లుచెప్పివున్నారు. వై ద్యులలో యెవరో గాని అట్టవారుండరు.వారివృంత్తి. 

(దవ్యమాతో?పా ధికం కదా? అందులోనూ నేటి డాక్షరులవ్యాపారం 

మతీ ఘోరంగా వుంటుంది. పూర్వం సంతోషానికీ సంపాదనికీ సంబంధ 
ముండేది. యిప్పుడో ? ఆట్టిసంబంధం లేదు కదా ? చప్పొచ్చే దేమిటంయే2? 

కవి డ్రాక్టరువ ంటివా(డూ కాడు, పీడరువంటివాం డూ కాండు, (ష్రీడ ర్లమా? 

కాము. గుంటూరిసీమ యేవిధమైనలాభమూ లేకుండా, పరులసుఖదుఃఖాలు 

తనమీద పెట్టుకొని సంతోషిస్వా(డు, విచారిస్తా(డు కవి :వొకప్పుడు మహా 
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రాజుగా వుంటాడు, మళ్ళా ఖికాటకు (6(డుగానూ అవతరిసా డు. పిస్తుత 

ఖండకా వ్యరచనలో తుదివా6డే కావలసివచ్చింది. అయితే మా(తం తప్పు 

తుందా ? అది సహృదయరంజకమైనవిషయమే అయితే, యా రంజక 
త్వాన్నిగూర్చే చాలా చర్చ వుంది. “ఒకనికి నింపుగానిసతి యొక్కని 

కన్నుల కందగ త్త. యితరులతోపాటు సహృదయులలో కవికికూడా 
స్దానం వుంది. ముందుగా కవి తనరచన యెలా వుందో, తనలో తాను 

పరికీలించుకొంసే, తేలిపోదా ? అంటా రేమో 2౩ కరాళిదాసంతవమపహోకవి 

యే మన్నాడు ? “ఆపరితోషాద్విదుషామ” అన్నాండు. పెకి వినయార్హం 

ఆలా అంకే ఆన్నాడు గాక, ఆ శాకుంతలనాటకం తనమనస్సుకు బాగా 

నచ్చడంచేత నే బయటికి € బెట్టడం జరిగింది. ఆలాగే కారకపోతేనో ? “నో 

చే ద్దుష్మృత మాత్మనా కృత మివ స్వాంతా దపా రా కృథాః” అన్నట్టు 

జరిగే దేమో? యీ మాట పండితరాయలిది. యెవరినోగూర్చి అన్నది. 

“పరోపదేశవేళాయాం సర్వే వ్యాససమాః” స్వవిషయంలో కవికి తన 
రచన అంతా హృద్యంగానే కనపడుతుంది. యితరులకు అది హృద్యంగా 

కనపడకపోయినా, మన కెందు కని యధార్థాన్ని చెప్పక చాలామంది 
“బళీ : బళీ £! మీ తాత బల్లైమ్ముచేంబూని” అన్నట్టు (ప్రన_ర్తిస్తారు. యెవ 

రేనా మోమోటం విడిచి యధార్థాన్ని చెపితే ఆలా చెప్పినవాండు ద్వేష్యుం 
డవుతా(డు. అందుచేత యీ విషయం యొన్న.6టికీ తేలేది గాదు. (ప్రస్తుతం 

నవకవులు  అవలంవించినవంథా కూడా కొందయజు అభినందిస్తూన్నారు 

కనకనే వారువారు ఆలాటిరచనలు వెలువరిస్తూన్నారు. యీ ఆమోదం 

(యేమాదిరికవిత్వానికేనా సరే) కేవలమూ వారివారి సహృదయల్వాన్ని 
పురస్కరించుకొని వుంటుం దనడానికి అవకాశంలేదు. ఆ సహ్మృదయత్వం 

వయసన్సునజట్టి మార్చు చెందుతూ వుంటుంది. యువకు లందలటూ మా 

కవిత్వంలో “ఇంవణానందాన్ని” మెచ్చుకుంటారు. కా_స్త్రవయసుమళ్ళిన 

సహృదయులో శవణానందంకంకే పాణిగ్భహీ౭ లో యేదో విశేషం 

వుం దంటారు. యింకా కొంత " వయస్స్ఫుమళ్ళినవారో ? బుడ్ధచరిత్రమీ (ద 

ఆడరాన్ని చూపుతారు. బాగా ముసలివారో ? శివాయ నమసోతా౨న్ని 
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పే)మిసారు. కొందతో యేదీ బాగుండ దంటారు. యెవరి ఆదరం యేలా 

వున్నా, శృంగారానికి వా9ధాన్యం వున్నకవిత్వాన్నే లోకంలో పలుమంది 

ఆదరినారని విద్వత్క_విరాజ శేఖరుండు భోజూజ్ణబట్టి మనం తెలునుకో 

వచ్చును. కుటుంబకవులకి “కి9యా సిద్ది న్య_త్త్వే భవతి మహాతాం నోప 

కరణే” ఆన్నసమస్య నిచ్చినప్పుడు వారు నల్లురూకూడా సర్వో_త్తమం 

గానే పూరించారు. అందులో కోడలు పూరించిన శ్లో. “ధనుః పౌప్పం 

మౌర్వీ మధుకరమయిీి” ఆన్నళ్లోకానికే యెక్కువ మార్కు. లిచ్చాండు 

ఛో జరాజుూ. రసాలు తొమ్మిది వున్నప్పటికీ తక్కినరిసాలు సంఖ్యాపూరకా 

అనిన్నీ శృంగారమే రస మనిన్ని సిధ్ధాంతీకరించా+డు భో జమహోకవి. 

యీమాట యెవరూ కాదని ఖండించినట్టు లేదు. కాబట్టి అంతో యింతో 

శృంగారవిస_క్తి లేని యితివృతాన్ని పుచ్చుకొని కవి యెంత గింజుకున్నా 

రససిద్దు(డు కాంజాల6 డనే నె ననుకుంటాను. భవతు. పిస్తుతం విచార 
అకీయంగా పెట్టుకొన్న 1. మహారాజులుతల్తీ, 2. అమ్మా ! మాదాకవళం 
తల్లీ! అనే గేయాన్లోకూడా (కొందజీకే అందాం రసం స్ఫురించడానికి 
కారణ మె మనుకోవాలి ? ఆస్టే విచారిస్తే, అందులో యేమీ లేకపోయినా 

గేయక_ర్త, ఉదాత్తానుదాత్తస్వరిత పిచయాలతో మధ్యమధ్య చిన్నచిన్న 
సన్నాయినొక్కులతో తంబురాతీ గ లేదా, వీణతీంగవంటి మధురన్వరంతో 

చదువుతూ వుంచే, ఆఅఆగేయందా€కా యెందుకు యేవిధమైనఅర్థ్హమూ లేని 

“మగసానిపధసాస్ససరిగరి రిగరిరి సనిదప మగపధస వధసరిస మగసాని” 

అనేదాన్ని విని ఆనందించడం లేదా ? మనం యెత్తుకున్న దానిలో యేలాటి 
దై తే నేమి ఆరం వుంది గాని లేకపోలేదు. దీనిలో యే అర్థమూ లేదు. 

కాని యిది హృద్య మనడాని కారణం గాయకుల గాతంమాధుర్య మె. 

పిస్తుతం కూడా ఆయీకావ్యక_ర్తయొక్క_ గాతిమాధుర్యానికే కొన్ని 
మార్కులు యివ్వాలి. గానం అనేటప్పటికల్లా తాటితో దబ్బనంగా అభిన 

యం కూడా దానిలో చేరుతుంది. పిస్తుతం ఆడి కూడా కొంత శోభను 
కలిగిస్తూ వున్న స్టే నే నభిప్రాయపడతాను. "తుమ్మ చెట్టు మీ(ద కాకి వాలింది 

తుపాకి తేరా కొడదాము” డీన్ని చక్కంగా జాగా చేసి యేదోరాగంమీ (ద 
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యేదోతాళంమీ(ద యే గారాయణదానుగారో, యే నాగభూషణంగారో పాడే 

యెడల, ఆయీ వల్ల విమాత9ం రుచించకపోతుందా ? ఆ రుచి ఆోతుమ్మ 

చెట్టు”కు చెందిందే అవుతుం దని యెవరనుకుంటారు ? యింకొక శంక 

వుంది. గానమం కే బొత్తిగా యెజుంగనివాళ్ళు “రామ; నీ సమాన మెవరు?” 

అని యేడెనిమిదిసార్లు ““పాడిందే పాడరా”గా పొడడంయెంచు కనేవాళ్ళు 

కొంద అున్నారు గదా ? యీ “తుమ్మచెట్టు” సల్లవికేం గాని, లోగడ 

చూపిన 1. మహారాజులు తల్లీ 2. అమ్మా : మాదాకవళిం తల్లీ ! అనే 

గేయాలు వినిపిస్తూవుంతే దేనికోసం వినవలసివస్తుంది? వాళ్ళకి దీనిలో 

మిగిలే దేమిటి ? గానరుచి తెలియదాయె,కవిత్వంలో పస ఆసలే పూర్ణాను 

స్వార మాయె,వాళ్ళకు దీనిలో సున్నకు సున్నా, హళ్ళీక హళ్ళి.యే యితర 
రసప9స క్తిన్నీ లేని అశ్రీలం వినవలసివచ్చిం డని నొచ్చుకోవలసివస్తుంది 

కూడాను. యిదే ప్రధానంగా పెట్టుకోక, రసాంతరానికి యిది అంగంగా 

(సరారిజు పెళ్ళిలో 7గపరాగి జూ కొకపోంచు వుంచే యేమో రాని, యిదే 

ప్రధాన మయితే (పాళ్చాత్యకవుల అభిపాాయానికేం గాని మనకవులు 
ఆమాదించినట్టు తోంచదు. కవిత్వ మన్నప్పుడు ధామాఖేదాన్నిబట్టి అభి 

.పాషయభేడం రాదు కనక, కొంచెంసేపు పాళ్చాత్యకవులతో యేకీభవించి 

మాట్లాడుకుందాం. కేవలకుష్క_దారిదాగ్యాన్ని పితిపాదించే ఆయీ గేయాలు 

కాని, యెవరేనా స్వర్షతులయినప్పుడు వారినిగూర్చి దుఃఖించినపద్యాలు 
గాని శుభపిస_క్తికి సంబంధించినసభలలో చదవడం గాని, చదవవలసిం 

దని పో9త్సహించడం గాని అనాచిత్యానికే స్ఫోరరాలుగా శను తలుస్తాను. 
లోకళ్షానంలేనిసనాయిపాటకులు కొందయి పెం డ్రిరోజులలో “తర లిపోతాము 

చాలా దయయుంచండి” ఆనేది పాడతారు. అయితే, అది వ్యర్తధ్వని 

కాదు కనుక యెవరికో గాని సర్వేసర్వత9 ఆశ్షీలం స్ఫురించదు. యిది 

అట్టిది కాదు. యీలాటిఅన్రీలాలు వున్నాయో లేవో గాని పూర్వకాలంతో 

గేయాలు మతోమాదిరివి వున్న ప్టేకనపడుతుంది, “యేవ(య్యో కాపు ! 

మా యింటి కేల రావు; సీ యింటి కేల రానె !: నా సేతు బేంచేదు (లస్య 

నః సి ముల దే మొలతాడు, మా తమ్ముండి కియ్య రాదా? యీ రేతి 
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చుండ రాదా? ఓ యేవంయ్యో | కావు” యో గేయాన్ని యిస్పృటికి 

ము_ప్పెనలభై యేశ్శనాండు వొకాయన  ఆవరగిరీశవమని చెప్పందగ్గవా (డు 

రంగూను వెళ్ళివచ్చేటప్పుడు సంపాచించుకుని వచ్చి, చక్క్ల6గా వుదాత్తాను 

దాత్త స్వరిత్వపచయాదిస్వరగమనికతోటి మాత మే కాక,సానునాసికనిఠను 

నాసికాక్షరవిభేదంతో సాభినయంగా వినుపిస్తూ వుంజయపే,మే మంతా “వను 

మోరు” బనాయిస్తూ వినేవాళ్ళం. కొంచెంంఆయనమాదిరిని నేను దీన్ని 

వాడుతాను. ఆలా పాడితే విన్నప్పుడు తప్ప,దీనియందువున్నరసం పంచు 

రం కాదు. దీనికి మాత9మే కాదు, యీ కర్మం గేయాలన్నిటికీ వుంది. 
త్యాగరాయకృతులు ఆ స్వరపడికట్టుతో, ఆ లయపిక్క_ట్టుతో వినవలసిందే 

కాని, అన్యధా అవి యెందుకూ కొణగాక పోవలసే వస్తుంది. నేను వుడా 

మారించినరంగూనుగేయంలో అంత వు త్తమనాయికులకు సంబంధించినది 

కాకపోయినా, నాయుండుబావగారికి యెంకిముజఅందలిగారికీ సంబంధించిన 

మాదిరిశ్ళంగారరసం కూడా వుంది. పరిశీలించండి సహృదయులు. నిమ్మ 

జాతినాయికానాయకు లే వుభయ్మతా కె కోంబడ్డారుగాని, రంగూనుగేయంలో 

దివ్యహూతోిపాధికమైన పేమ స్పష్టంగా కనపడుతూ వుంది కనక యిది 

రసాభాసంలో యింకో రసాభాసం. నాయు(డుబావవిషయం “తర్యజ్కేచ్చ 

గతో=పినాి” అనేదానితో చేరుతుంది. ఇది విషయాంతరం. ఆయావమాదిరి 

గేయాలు యిప్పుడు నా నోటికి రావు గాని, చాలా వినినట్టు మాత్రం జ్ఞాప 

కం వుంది. రహదారీపడవలపయా ణాలరోజుూల్లో యివి చాలా వినబడేవి. 
అప్పటి కింకా లోకం ఏట్లని ఆదరిస్తా రనేసూచనలు కనపడకపోవడంచేత 
గాని వుంటే, జాగ త్తపెడితే యిప్పుడు యేపత్రికో కాదు, ప్రసిద్దమైన 

కృష్ణా పతికే వీట్లని పోచురించేది. నానాటికి యితర దేశసంపర్క_౦ చేత 

వేషభాషలరుచి మారినట్టే కవిత్వపురుచి కూడా మారుతూ వుండి గదా? 

కవిత్వంలో హసాదగుణం వుండా లన్నందుకు మనపూర్వవిజ్ఞులూ అంగీక 

రించే వున్నారు. ఇప్పటివారికి యే కొంచెం కూడా భాషావరిశ్రమ 

లేకుండానే కవిత్వం ఆవగతం కావాలి కనక, లోగడ వునాహా 

రించినమాదిరికవిత్వం చాలా వుపయోగించేదిగా వుంటుంది. రేడియో; 
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బులిగావు, అలిభోను, విచూనాలు. యివన్నీ లమఘమూపాయాలే కడా? శాన క 

మాతిం లఘూపాయం అవసరం అనిపించడంతో ఆశ్చర్య మే 
ముంటులది్ ? నన్నయాదులు కొంత తేలికశో లితోనే రచన సాగించారు 
గాని వారి పాండిత్యాన్నిబట్టి ఆదితేలికే ఆయినా యిప్పటివారి డాండిత్యాలకి 

(1) భారతవారతీ శుభగుభ ప్తి చయంబులన్, 

(2 చిచ్చజకమ్ను మూసివొని చేతితిరతూల ము జూచె 

(0) ఉపవాసవతసంత తాధ్యయన తీర్దోపాననాది. 

అనే శైలిలో సంకు నచ్చుడం లేదు. అంమచేవ త విర్వాన్నిమార్చుు 

కోవడం ఆవశ్యక మయింది. ఆలాటివాండిత్యం శకో ఆమావదిరిరచన 

చేతకాకో యేలా గయితే నేమి మేము “ అదిగో డ్చారవ ! ఆలమంద 

లవిగో :” అన్న _కెలిలోకి దిగితే, అను తత్వాన్ని గుయితించకే అను 
కుంటాను. తి॥ వెం1॥ కవులు కవిత్వానిక యేదోమార్చు కలిగించా రంటూ 

అభినందించారు కొందు. యిది వొర మార్పా? చూడం డనిచెప్ప్ 

కొందు “అమ్మా! మాదాకవళంతర్హీ" వగ్గిజీకి తెచ్చారు. బహుశః 

యింతకంటు యెక్కు_వమార్చు రాయబోతుం దగడానికి యిప్పటి కేవీ సూచ 

నలు కనపడడం లేదు గాని, యేమో ఆలా చెప్పడానికీ వీలు కనపడమ. 
రుచులు దినదినమూ మాతిపోతున్నాయి. బాజుమీసాలు త త్తింమీసా 

అయినాయి క_త్తిరిమీసాలు కట్ంగు (హొట్లరు) ముసొా అయినాయి 

యిప్పటికి అంతతో విశమించినట్టువున్నా, ముండే మాము వస్తుందో 
చెప్పంజాలం. ““నందో రాజా భవిష్యతి హో సీతే! కిం భవిష్యసి ”. 
యిన్న (డూ మనస్సుతో వూహాంచుకోనిపెషయా' ఆన్నోో యిప్పుడు అమ 

శ్లోకి వచ్చి, ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ వున్నాయి. పూర్వం వాట్లోసం 
అంటే ? వాట్లని తోసిరా జనడాని కన్నమాట్క యెంద తెందణో వారి 
సర్వస్వమూ అర్చించేవారు. అట్టివా రిప్పడు కిక్కురుమనకుండా వాట్లని 

ఆమోదిస్తూ ఉండడం సర్వానుభవసిద్ధమే కనక వ్యాఖ్యానించడం పునరుక్తి 
చేటు. కవిత్వ మనేది యెవరు గాని పా9ంచా లర్బింద నిల్బంచగ్గది కాదు. 
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లోకుల రుచినిబట్టి వుంటుందని కొంద అంటారు గాని,* నేను దాన్ని 
విశ్వూుసించలేను. వా౭డివా(డి వెజ్దనిబ సై నడుస్తుం దంటాను. యిది 

నా స్వానుభనం. యెవరేనా చాలినంతడబ్బో ? దస్క మో యిచ్చి వాయ 
వలసిందంచే; కడుపుకక్కూర్తినిబట్టి అలాటికవిత్వం కూడా చెపితే 
చెపుతామే అనుకోండి, అంకమాత౦9ంచేత అది కవివుద్దేశం అనుకో రాదు. 

గోపినాధకవి వేంకటకవి వృద్దాప్యంలో “అరసిచూడ (బ్రహ్మానంద మదియ 
కాదె” అనే మకుటంతో వొకశతకం రచించాడు. దానితో యతిపాసలూ, 
గణాలూ మాతమే ఆయన గారివి కాని, తక్కి_నమేటరంతా పోషక్మపభు 
వులదే, నేడో రేపోఅన్నస్టితిలోవుండికూడా ఆ వనికి మాలినపచ్చిశళ్ళంగారం 

వాియక తప్పింది కాదు. పోతన్నంతటి వాండికి భోగిసీదండకరనన 
తప్పిందా ? వీట్లనిబట్టి కవులఆశయాలు నిర్లయుంచడానికి వల్లకాదు. సర్వే 

సర్వత్రా కవులు “యెవ(డిపిచ్చి వాండి కానందంిఅన్నసామెకకు దాసులు 

గానే రచన సా౭గించుకుంటారు గాని, యితరులకు దాసులుగా వుండ రనే 

నా నమ్మకం. పిస్తుత గేయాలు కూడా వొకరి పోదలంమ్6ద వారువారు 
వాాస్తూ వున్నట్టు నాకు తోంచదు. యీ గేయాలు వా) నేవారందణలూ' 

ధారాళంగా పద్యాలు వాాయ(గలవారే కాని, సామాన్యులు కారు. కవితా 

నికి ఛందోరీత్యా కూడా మార్చు కలిగించడానికి యీ తోవను నడిపిస్తూ 
న్నారు. యెన్నోవిధాల పద్యాలు వున్నప్పటికీ, నన్నయాదులు కొన్నిటిని 
మూతంమే స్వీకరించి రచన సాంగించుకొన్నళ్తై వీరున్నూ యెన్నో తాళ 
భేదాలు వున్నప్పటికీ, సర్వసులభంగావుండే ఆట, ఆది, యీలాటితేలిక 

తాళాలలోనే వా్రస్తూ వుంటారు. రహదారిపడవలు లాగేవాళ్ళు పాడు 
తూంకే చిన్నతనంలో వినడం వుండేది యావబాపతు పదాలు. అప్పటి 

రోజుల్లో గవర్న మెంటుద్యోగులు సకుటుంబంగా ప్రయాణాలు సాంగించే 

టప్పుడు ఆయీపదాలు విని అందులో వుండే పచ్చిశ్ళుంగారాన్ని యేవ 

గించుకొని, ఆ కలానులను మందలించడం కూడా వుండేది. [క్రమంగా 

ఆపియాణాలు నామమా(తావళశిస్టాలయినాయి. ఆ పదాలను వరవడిగా 

బెట్టుకొని కొంత రచన బయలుదెణింది. ఆ రచననుకూడా కొందు 
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ఆదరిస్తూన్నారు. వ్యావహారిక భాషలో పుండడంచేచ విద్యాశాఖవారు 

మాత 90 ఆదరించినట్టులేదు.  [కమ్మక్రమంగా వారువాడా ఆదరిస్తారనే 

తోస్తుంది. “అందుచేత స్కూశళ్తత్ల్రోవుండే వుపాధ్యాయులు “మహారాజులు 

తల్లీ” “అమ్మా ! మాదాకవళం తస్తీ, నీబిడ్డల మన్నం తర్హి” వగయిరాలు 

విద్యార్థులకు పాఠం చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత రలుగుతుం దనే తోస్తుంది, 

పాఠాని కేం నుళువుగానే చెపుతారు గాని, ఆయీాగేయాలు సుస్వరంగా, పు 

దాత్తానుదాత్తస్వరిత ప్రచయా లెక్క_డెక్క_డ పుపయోగించాలో తెలుసు 

కోవడానికి గేయక_ర్హ కుతూవ చేయకపో తే, సాధ్యంకాదు. చేదంమాదిరిని 
అభ్యసించవలసిం దె గాని ఆ సన్నాయినొక్కులు వగంమరాలు నముఖనుఖాల 

పట్టుబ డేవికావు. యిది నేను నవ్వాయలగా విని కన్ పెట్టిన దజాన్యం. 

పూర్వకవులు అన్నిమార్షాలూ తొక్కేశారు. (హృదయగతిన్ బురాతన 

కవీశ్వరు లేగనివీధి లేదు. బాణోచ్చిష్ట మిదంజగర్ ) యింక షనకి 
యిది తప్ప రచనకు ఆలంబనం చేదు ఆని బుద్దిమంతులు దీన్ని ఆమో 

దించినట్లు తోస్తుంది. ఆమోదిస్తారు గాక, యీ నవకవిత్వానికి యిడివలులో 

తాళణికులు చూపినలకణాలు కాక్క పిస్తుతలర్వ్యాలరు ఆనుకూలించేలక్షిణ 

గ్రంధాలు లేని లోటు వకటి యిప్పటికీ కనిపిస్తూ వుంది. యా లోప 

కూడా త్వరలోనే తీరితే, దిన్ని యొవిరేనా ఆతేపి ప ఆ లత్షణ(గంధాల 

అలాల 
ద్వారా జవాబు చెప్పి సమర్థించుకో వడానికి వీశినుండి. పూర్వరటత్వాల 

జామి 9 ంరను చే అకు అన య శస ళ్ అర సరి ప గ కేనా మున్ముందుగాన లక్షణం పుట్టివుండిదు. అమ్మం పుట్రినపిమ్ము "టె 

లక్షణం పుట్టి వుంటుం దన్నదే య్వుక్తిసహమైనమాట. యతిప్రాసలు 
వదలుకోవడానికి ఆభ్యనుజ్ఞ రే లాక్షణికులూ యిష్ట నర్కఆ డదు. 

సంస్కృృతకవిత్వమే మార్గ్లపిదిర్శక మనుకుంకే సరిపోతుంది. ఆయినా 
యింకా వాట్లని వదులుకున్నట్టు లేదు గదా ? అందుచేత సర్వమూ మార్చు 
చెందుతూవున్న యీ నూతనపిపంచానికి నూల౭నకవిత్వ్యం కూడా ఆవశ్య 

క మే. యిస్పృు డిప్పుడు నాకు కూడా తోస్తూనేవుంది. RT మార్ష్గ్మప్రది 

రృకుక్ట్రాని కొండలు (వాస్తున్నారు. ఆ మాద్మపదర్శకత్వం యె౬చివజరిం నిత్య 

మో యొంతవణకుకాదో అయూనా వ్యాసలవలై తోకం గంహించు (గాక. 
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కవితావిప్టవం అనే వ్యాసాన్ని నేను యెవరియందూ ద్వేషంతో 
వాిిసిందికాదు, “అమ్మా! మాదాకవళం” ఆనేపల్లవి భాగం మాత మే 
దానితో అంకే వొకగేయంలో నాకు శోచ్యుంగా తోచింది. ““గాలిదుమా 
రము అవెగరడంి వగయిరాలు నామనస్సుకు ఇబ్బందిని కలిగించలేదు. 

ఇది వర్ణ్య మేనా | ఆని నాలో నేను (వశ్నించుకున్నాను. ఏదేనా పతాకా 

పాంయమైన పిధానకథాంశం వుంపే, దానికి ప్రకరిపారియంగా యిది 

వుండడం నాకూ సమ్మతమే అని బుద్దునికి విరక్తి కల్గించిన విషయం 

వుగ్గడించే వున్నాను. ఆశీ లాలలో వాకటిగా వున్న దండి పంహసనశ్లోక 
భాగాన్ని వుదాహరించి, ఆది హాస్యో_క్తిగా సమర్షిత మవుతుందనికూడా 

సూచించ్రేవున్నాను. పిన్తుతం “ఆమ్మా మాదాకవళం” అంగి (చధానం) 

గాని, దేనికీ అంగం గాదు. దీనివల్ల లోకం పొందవలసిన ఆనందంగాని 

మతివకటిగాని Gals నీతిగానిరామాదివద్వ ర్రితవ్యం చూ.) యేమి 

వుంటుందీ అని కొంత సేపు చర్చించుకున్నాను. ఆ6కలిపీడకు తాళంజాలక 

దె వోపహతులు bua వానలోనూ అడుక్కంటా రన్నంతవలకే 

బోధ పడింది గాని అంతకంకే అధికంగా బోధపడిందికాదు. దాని 

కారణం అప్పుడు బోధ పడలేదు గాని, దానిమీద గేయకర్తగారు 
వాంసిన యీకి9౦ది వాక్యంవల్ల యిప్పుడు బోధపడింది, ఆ వాక్యాన్ని 

వుదాహరిన్తాను. 

నెను _పైమాటకు అంగీకరిస్తున్నాను. నాకు 72 యేండ్రవయస్సు 
గడిచినా తేలికగా ఆబాల గోపాలానికీ తెలిసే ““అమ్మా : మాదాకవళం” 

అనే గేయంలోవుండే రసతత్త్వం తెలియనప్పుడు, తెలిసినవారి శుశ్రూష 
చేస్పమాతంం యీ వయస్సులో ప్రయోజనం వుంటుందా ? కనక, ఆప్రయ 
త్నంకూడా చేయను. “మాదాకవళంి” కవిత్వం సహృదయసమ్మత మైన 

ట్టున్నూ, నేను హేయంగా చూపిన “కొందటజు సోదరీమణులు” అట్టిది 
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ఆదరినూన్నారు. వ్యావహారిక వాహతలో సిటి న ఒడ్యాశాఖవారు 
అయయ 

మాత9ం ఆడడించినట్టురేదు. దమం ముంగా. వామింరాదా ఉఆదరినారడే 

ప యం... గ అ గ్ Pe ws జ 

తోనుంది. “అందుచేత సూ శిర సై ఇత్ర యా ధ్యాయుు మహారాజులు 

న జ్ 

తల్లీ” “ఆమా ! మాదాకవళిం భర్త, న్బ్షల మలం చల్ల" చగంటబరాలు 
గ 
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విద్యారులకు పాఠం చెప్పవలసిన ఆసశ్యవిచి వలులివచుం.. చం తోసుంది, 
స 
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పాఠాని కేం సుళువుగానే చెప్పుతారు గొని, అయా యమొాలు సుస్తురంగ్యా వృ 

దాతానుడా తసందిత [1పచయా ఖఅెక్కావెర్కాాడ వుయోగలచాలో తెలుసు 

జో ళ ఫల వై సాలాట్టి whe ఈ టట ప అం 

కోవడానికి గేయుక ర్త ఘృఘాష ఆయం అల, దాయం. ఒఎచలమాదిరిని 

అభ్యసించవలసిం దే గాని ఆ ఉన్నాయ నమస ల వలం తాం సె ఖసువాల 

పట్టుబ డే వికావు. యిది నేను మయంగా. పిసి ఎని పెట్టిన దరహాసం 

పూర్వకవులు అన్నిమారాలూ తొక్కేశాము.... (వ్యాచయిసచని. అదాతిన 
అలై” ష్ లు శ శే ఓ ఛి 
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శ 

న. 
శశ 

కవీశ్వరు లేగనివీరి లేదు. చాణోడి 

యిది త్స రచనకు ఆలంబనం డేదు ల 

దించినటు తోనుంది. అఆమోదిసారు గాక, టూ నపకివిచ్తా నిక్ ఆపషవకలో 
na ూాబాంఢ్నే! లంజల a 

తాక్షణిరులు చూమినలతణాలు కొర పరిస్ఫురల నలక బని కారం చేలమణ 

గంధాలు లేని తోటు వకటి యిబ్బటికి వినిపిస్తూ వంచి. టా లోపం 
కూడా త్వరలోనే తీరితే, దీన్ని చాపచనొ అవేమి Apr ధాల 

అద్ర ముంతలు చీన్ని ఆమో 

ద్వారా జవాబు చెప్పి సమర్హించుకో ఒడాని 2 మీచిస్వైలడి... ప్రార్వక వత్వాల 

"కేనా మున్ముందుగానే అత్షీణం పుదైవుంచిడ, Care పదిన మిమ్మ షే 

లక్షణం పుట్టి వుంటుం దిన్నడే యి్యినహెమైనమాట యిత్మిపాసలు 

వదలుకోవడానికి ఆభ్యనుజ్ఞ య లాషిడిముయూా. యస నిని పం రదు 

సంస్కుతకవిత్వమే మాధ్గిప్రిడిర్భిన మనికి ర గరిసోతుంది, అటుగా 

యింకా వాట్లని వదులుకున్నటు దెదు గడా ? ఆందువతి నర్వ్నమూ మార్చు 
భాం లు క 

చెందుతూనవున్న యీ నూచనపిపంచానికి మాళినకవితిల కాదా ఆని 
కమ యిస్వు డిప్పుడు నారు కూడా తోస్తూగావుంది. TTT EE 

ద ta అలాల ద శో . క ళో ng = శు ఖా 

ఎకుజ్ఞుని కొందు (వస్తున్నారు. ఆ మాద్మిఫిచిర్భి రిల దము సత్యే ఖ్ 

మా యంతవణకు కాదో అయీ శో వ్యాః:.లవిల్లా లోరీల 
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కవితావిప్టవం అనే వ్యాసాన్ని నేను యెవరియందూ ద్వేషంతో 

వాంసిందిరాదు. అహః మాదాకవళం” ఆనేపల్లవి భాగం మాత మే 

దానిలో అంపే వొకగేయంలో నాకు శోచ్యంగా తోచింది. “గాలిదుమా 

రము తెగరడం” వగయిరాలు నామనస్సుకు ఇబ్బందిని కలిగించలేదు. 

ఇది వర్ణ్యమేనా! అని నాలో నేను (ప్రశ్నించుకున్నాను. ఏదేనా పతాకా 

పాంయమైన పిధానకథాంశం వుంసే, దానికి (ప్రకరీపాాయంగా యిది 

వుండడం నాకూ సమ్మత మె అని బుద్దునికి విరక్తి కట్షించిన విషయం 

వుగ్గడించే వున్నాను. అన్షీలాలలో వాకటిగా వున్న దండి పంహసనశ్లోక 

భాగాన్ని వుదాహర్ంచి, ఆది హాసోో క్తిగా సమర్ధిత మవుతుందనికూ డా 

సూచింఛేవున్నాను. విస్తుతం “అమ్మా మాదాకవళం” అంగి (ప్రధానం) 

గాని, దేనికీ అంగం గాదు. దీనివల్ల లోకం పొందవలసిన ఆనందంగాని 

మణినకటిగాని (అంతే సీతిగాని_రామాదివద్య ర్తి రితవ్యం చూ.) యేమి 

వుంటుందీ అని కొంత సేపు చర్చించుకున్నాను. ఆంకలిపీడకు తాశళశంజాలక 

దె వోపహతులు చీంకట్లోనూ వానలోనూ అడుక్కుంటా రన్నంతవజకే 

చోధ పడింది గాని, అంతకంపే అధికంగా బోధపడిందికాదు. దాసి 

ర్యారణం అప్పుడు బోధ పడలేదు గాని, దానిమీంద గేయకర్తగారు 

వా్మసిన యీకి9ంది వాక్యంవల్ల యిప్పుడు బోధపడింది. ఆ వాక్యాన్ని 

పుదాహారిస్తాను. 

“శీళాస్రిగారికి రసత_త్త్వం అచుంబిత విషయమేమో అనిపిస్తూంది” € 
నేను మెమాటకు అంగీకరిస్తున్నాను. నాకు 12 యేండ్రవయస్సు 

గడిచినా తేలికగా ఆబాల గోపాలానికీ తెలిసే ““అమ్మా! మాదాకవళం” 

అనే గేయంలోవుండే రసత_త్వం తెలియనప్పుడు, తెలిసినవారి శుశ్రూష 

చే _స్తేమాత9ం యీ వయస్సులో (ప్రయోజనం వుంటుందా ? కనక, ఆ(పయ 

త్నంకూడా చేయను. “మాదాకవళం”” కవిత్వం సహృదయసమ్యత మై మెన 

ట్టున్నూ, శను హీయంగా చూపిన “కొందజు సోదరీమణులు” అట్టిది 
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కానట్టున్నూ గేయక్తగారు అభిపారియపడ్డారు. ఇదికూడా సహృదయ 

సమ్మతమే అని వాగియుటకు సాహసించనందుకు నేను ఆయన్ని అభినం 

దిస్తూన్నాను. “మాడాకవళం”” గేయంవల్ల యేదేనా విశషార్రం పాఠకతో 
కానికి బోధపడేది వుంచే, “కొండలు సోదదిముణుల”” పద్యంవల్లనూ 

వుంటుందని నే ననుకుంటాను. సహృృదయమయైకశరణ్యంగా వుంచే యీ విష 
యాలకు గింథక_ర్తలు వివదించడంవల్ల షరియోజనం లేదు. లోకానిరి 

వదిలివేయాలి. వ్యక్తిగత ద్వేషాలుగాని, ఆభిమానాలుగాని యీలాటి విష 

యాలలో అకించత్కరాలు. మొగమాటాలుకూడా డిటో. “మాడారవళం” 

అనే గేయం యెవరిదో వారిపేరు వారియకపోజడాని క్యా_రణం ఇది 

మా చిరంజీవి రచించినా, నేన ఏవగించుకొనేవాళ్ల ఆని తెల్బడానికేకాని 
మతోటికాదు. “యెంకిపాటలు” నేను ఆమోడించలేడని 20 యేళ్ళకిరితం 
కృష్ణలో వడిన వాదోపవాదాలు తెలిపి వుండడంవల్ల్వ యిప్పుడు మళ్ళా 

తెల్పవలసి వుండదు. గేయక_ర్త తగినంత ఉపవ్నత్తి చూపకుండా వా*సిన 

మాటలు ఉపేక్యాలే అయినా “రసత_త్వం నాకు తెలియదు” ఆనే ఆయన 
వుద్దేశాన్ని ఆభినందించడానికి తప్ప యీకా_స్హ (వ్రాంతాకూడా అనవసరమే. 

యిలాటి హేయవిషయాలు ఆంగంగా వుంసేతప్ప, అంగిగా వుండడం 

హృదయ రంజకంగా వుండదని నావ్యాసంలో నొక్కి_నొక్కి_ వా%ళాను. 

ఆయీ శోచ్యగేయం నూతన గృహపివేశానికి కూడిన సభలో చదవడం 
నాకు వుతీ ళోచ్యంగా కనపడింది. యెవరికి అట్లు తోంచలేవో ఆవధాస్తా 
రులు తెల్పితే శిర వహిసాను. 'పెల డ్రిసభకు వచ్చిన మేళం, లెదా, 

నాన్నాయి “తరలీ పోతాము చాలా దయలుంచండి, యిక మరలి జన్మా 

అక రాము మదిలో నెంచండిి అనే కీర్తన ఆభినయించడలగానిం 

పాడడంగాని అభినందనీయం కాదని తెల్సు నక్క_ఆ లేదు. ఆయా విషయం 

నాక కాదు, మజికొందజికికూడా తట్టిందని గేయక_ర్హకుకూడా గోచరించి 
నట్లు ఆయన వాక్యమే తెల్పుతూ వుంది. దాన్ని వుదాహరిస్తాను. 

“శ్రీశాత్రిగారికిన్నీ మజికొందథతికిన్నీ రసస్ఫూ_ర్తి కలగకపోవడం 
సత్యమే కావచ్చును.” 
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బన్, చాలును. యింక వాదం యెందుకు? యా వొక్క.మాటతోడనే 

యావత్రూ గతార్భ మవుతూవున్నప్పుడు, దీన్నిగూర్చి వివాదపడవలసి వుండ 
దనుకుంటాను. కొండిలు “మాదాకవళం మాదిరిగేయాలుగాని, పద్యాలు 

గాని ఆమోదించేవా రున్నట్టు నేనూ నావ్యాసంతో విస్పష్టంగా సూచించే 

వున్నానై తిని. యిం'కెందుక వాదోపవాదాలు ? ఆయితే “వెం. శా. గారికి 

కవిత్విరసం అనుభవించడం బాగా తెలియదనే అంశం లోకానికి తెల్పడా 

నిడి” అంటారా ? అముతే సంతోష మే. పాళ్ళాత్యుల వెన్నకు అలవాటు 

పడితే, దీనికీ వెం. కా. అలవాటుపడుతా(డు. యింతతో ఆ6ప్పుచేదాం. 

యో విషయం యింతతో ఆంపి, పనిలో పనిగా వేతొక విషయాన్ని గూర్చి 

కొంచెం వా9స్తాను. (ప్రస్తుతం ““ మాదాకవళం ** గేయాన్ని రచించిన 
యువకవిగారు “ఆయా మాదిరి కవిత్వానికి మార్గదర్శకుడు వెం. కొ. 

శోతావధానిగారే”” అనికూడా కొంత సూచనచేశారు. ఈయన మాత్రమే 

కాదు, మణికొందటు యువకవులుకూడా యాలాటిగేయాలకు కాకపోయినా 

యేదో కా_త్తపుంతలో రచించే రచనలకు నన్ను లేదా మమ్ము మార్గదర్శ 

కులనుగా వాయడం వుంది. కాని, ఆయీ ఆపాదనకు వారువారు యెవిధ 

మెన లత్యములున్నూ చూపినట్టు లేదు. ఉపనిషత్తులలో వుండే రహస్యం 

బయటికి తీసి ప్రకటించిన మతకర్తలు లేశమూ కూడా కొత్తవిషయం 

టోధించనప్పటికీ, వారివారిపేళ్ళతో ఆ మతాలు "కేర్కాంటూవుంటారు. అప్ప 

కవి కొన్నియతులు కొత్తవి కనిపెట్టినట్టు వాసుకున్నాండు. (క. భీమన పది 
ఎప్పె చూ అవి ఆతండేలా కని పెట్ట6 గలిగాండు? అని (వశ్నించుకుంతే 

““పూర్వకవ ల లక్ష్యములు వున్నట్టు అతండే వాాసుకున్నాండు, మేముకూడా 

పూర్వకవులు వెళ్ళిన మార్గాలు కొన్ని వుంళకు, వాల్లను బట్టి కొన్ని యమ 

కాది చేదస్తాలు వదలుకుందా మని ఆనుకొని, రచన సాగించుకుంటూ 

వచ్చాము. అంతేకాదు, “క్షమాపణ” తోనైన నికషేసంవంటి శబ్దాలు వ్యవ 

వార భాషతో వాడుకుంటూ వున్నారన్నంతమాతంచేత ఆవి “నింద్య 

గాగామ్యాలు'” అని కొందు అపవది స్తే, “కావు మదోరాజా వాల్లు 

సాఫఘత్వం ఇట్టిది” అని వాచస్పత్యాదికం వెదికి చూపుతూ వచ్చాం. ఆలా 
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చూపినతర్వాత కూడా యింకా “క్షమార్పణ” అని వాడుకునేవారు లేకపో 

లేదు. శాస్రంవుంది. బుషులవే కాక్క పండితరాయాదుల పియోగా 

లున్నాయి. వాచస్పత్యు౨ వుంది. యిన్ని వున్నా, వ్యావహారికంలో వాడడం 

వల్లనే ఆది గా 9మ్యుమవుతుందా 2 తకమార్చణగా సవరించి వాడడమనేది 

గోదావరికి “గోధావరి” అని వాడడంవంటిదేనా ? త్నత్తథాస్తామ్. 

(10) లవ లేశములు, (2) యజ్ఞ యాగములు. ఇవన్నీ శిష్టులై న 

మహావిద్వాంసులు వాడతారు. మిక్కిలి స్వల్పము ఆనే ఆరం విం&షిఉమెన 
ఢి ర 

ప్పుడు వొక్క. “రవి” పదం చాల దని, లేశపదం చేరుస్తారు. అవంతో 

కూడా లవమని దాని తాత్పర్యం. ఆ శిష్టులేనా యిది స్వంతంగా వాడింది 

కాదు. “కుర్వంతి కావుసుఖలేశలవాయ” అని (శ్రీమద్భాగవతం. “లేశ 

స్యా౭_పి ఆణ్వంశాయ”” అని వ్యాఖ్యానం. ఇవేవీ చూడక, అవషేపిస్తారు- 

యేమనుకొనేది ? ఇక “యజ్ఞయాగాలు” అనేది-_ యజ్ఞపదానిరి, బ)హ్మ 

యజ్జం (నియతంగా పితిరోజూ వైదికులు కొన్నిపనసలు ఏకరువు 
ఘా యా 

పెట్టడం, అర్థం, ఆనిన్నీ _ యా గపదానికో? “ఆన్ని షోమీయం వకు మాల 

భేతి” “గామాలభేతి వగయిరా శుితి చోదితమైస పెడ్డపెద్దయా గాలు 
అర్థమనిస్నీ సమన్వయించుకుంయే సరిపోతుంది. దిని కితరులజ్రయోగాలు 

వెదకనక్క_జలేదు. దీన్ని ఆకేపించినవారే వారచోట పియోగించిపున్నా 

రని వాకవిజ్ఞుండు నాపేర వాళిస్తూ “ఇదేమి టండీ ? "ఈ యజ్ఞయాగాలు” 

ఆయన సియోగించుకొన్నప్పుడు శుద్దమై, మీరు పాయోగి_సా శుద్దం కాక 
pn అవి ళు 

పోయిం” దంటూ పిశ్నించడం జరిగింది. డానికి నేనేమే జవాబు చెప్పలేడ 

పోయాను. ఆక్షేపకులు నాలాగు వూరుకోరనిన్ని రుదోసమాధానం చెపు 

తారనిస్నీ నే ననుకుంటాను. శిష్టమహావిద్వాంసులు ఆనంగా వేదట్రాలాలు 

వచ్చినవారు వాడేమాటలూ వూరికేపోవు. వారి ఆకేషణలూ గారికే పోవఐని 

నేను తలుసాను. ఫలితారం “యజ యాగాలు” నిర్లుషమని తేలింది. యింకా 
అలో ణా జః అ డు 

“బుతం వద, సత్యం వది వగయిరాలు యీలాటి వున్నాయి. యివన్నీ వేద 
వ్యాఖ్యానా లెణి(గినవారు వ్యాఖ్యానించతగ్గవి. అర్హత చూచుకోకుండా, నేను 

దీన్నిగూర్చి వా? స్తే పండితలోకం విచారిస్తుంది. “బుత సత్యాలు, కవిపండి 
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తులు, దుఃఖకోకాలుి” వగయిరాలలో యతక్కించిద్చేదం వుందని మహో 

కవుల (ప్రయోగాలు చెపుతూవున్నాయి. యివి పునరుక్తాభాసాలుగాని, పునరుక్తా 
లుకావు. వ్యాఖ్యాత లివిషయం వ్యాఖ్యానిస్తూ వచ్చారు. ఆ యీపదా లేవీ 

పునరుక్తులు కావనేది వక్తవ్యాంశం. పిస్తుతం. “యజ్ఞయాగాలు అన్న 

చోట యిదివజలో చూపినదే నహృదయసమ్మతమైన సమాధానం. డాన్ని 

వొప్పుకొనెది లేదనే వై తండికులకు యింకోటి వుంది గొడ్డలిపెట్టు సమా 

ధానం. ఇది ఆకేపకుల పీయోగాన్నికూడా సాధిస్తుంది. యజ్ఞపదానికి 
యజ్ఞాలు (పశు వశ సనం వగయిరాలతో సంబంధించినవి) చెప్పుకోండి, దానికి 

పర్యాయపదంగా కనపడుతూవున్న, యాగపదానికి దానము అని అర్థం 

చెపితే మీరు చేనేదేమిటి? దానమనే అర్దం యేలా వస్తుంది? ఆనిపిశ్నిస్తారు. 
సరేోయిజ దేవపూజా సంగతి కరణ దానేషి” అనే ధాతుపాఠం చిత్తగించండి, 
అంచే సరిపోతుందా ? ఉం హుం సరిపోదు. సరిపోదేమి ? (సర్వం ధాతు 

మాహృ ప్రయోగం కావాలంటారా ? అన్నిటికీ పృియోగాలుంటా యా. 

జిసి, ధాత్వర మనుగం9హింపం గదవే” అన్నాండు శ్రీనాథు(డు. 
డినికి పియోగాంతరం నన్నయాదులది వుందా ? ఆమధ్య నేను 
“బుక్కి.ంచు అని వొకచోట పంయోగించాను. ఇది యేదో భాషాంత 

ర_గా భావించి, పూర్వపక్షం వచ్చింది_కాదు సంస్కృతం. బుక్క, భషఖణే, 

భమ౯ణ5ం శ్యరవః (కుక్క_కరా (త్ర ఆనీ తెల్పడం జరిగింది. ఓహో పమా 

దపడి పంశ్చించాంగదా ఆని పళా తపించి కరాటకలహాంగా “(పయాగం 
ఎం క 

చూపవలసింది” అని మళ్ళా పిశ్న వచ్చింది. దీనికి పియోగం 

యెందుకు ? ఈ కుక్క_కూ(త యేకవికి అవసర మవుతుం దని అడిగేవారి 

తాత్సర్యం. వారికి “లో. నస శబ్లో....జాయతే యన్న కావ్యాంగ మహో 
భారో గురుః కేళి” యీళ్లోకం వుందనికూడా తెలుసునో? లేదో, యిక్కడ 

ఆఅవాంతరంగా వెకమాట వాసి మతేీ పంస్తుతం వాస్తాను. ““మాడా 

కవళంి” గేయక రగారు, “పెళోకంలోని “కావ్యాంగం” అనేపదార్గాన్ని 
అలలే యిటలా కమ. 

బాగా గమనించాలి. వపంస్తుతం ఆందుకుంటాను--పండితరాయలు “బుక 

నె రిక్క_రోతి” అని పియోగించాండు. సమయానికి స్పురణకు తగిలించే 
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అనుకోండి. తగలకపోతేనో? ఆ ోబుక్కి_౦చు” తప్పనురోవలనసిందేనా? 

మే మల్లా యీలాటి శజబ్లాలవిషయంలో కొంత సాహానం చూపుతూవచ్చాం, 

కాదు కాదు, సాహసం చూపినట్లు కొంచఆలు అనుకుంటారు. యిది నిఘం 

టులో వుందాఅని అడిగికే, చెప్పే జవాబేమిట్? ధాతుపాఠంతో పుంవంమే 

తృ పిపడకపోతే, నిఘంటు తృ _ప్తిపరుస్తుందా? వుంచి. ఆనుక కుందాం 

అప్పుడు ""ఆప9యు_క్తొమని వాదించ వచ్చునుగాః: మేమబ్లా యిలాటి 

నిస్ప్సారపువాదాలను లెక్క పెట్ట కుండా శిషవ్యవపహ క్యా తాయ కాన్నిటిసీ. 

ధాతుపాఠాది వ్యవహృతాలు కొన్నిటినీ వాడుకుంటూ వచ్చాం. తెలుయపలో 
“దులుపరించు” అనే ధాతువు శార-నిఘఎటుతో లేదు దులుపుమాత 

చే వుంది. నేను యూ సంగతి యెటింగే “దులుపరించు” ఆస వాడిచాను. 

సి కాధార మేమిటంఆపే, వినండి, శ-ర-తో (1 చిలుకు-చిలుకరరించు 

(2) పలుకు..పలుకరించు, యివి వుదాహరింప(బడ్డాయి. ఉభయదూపొా లకు 

అద్దంలో వై అక్షణ్యం మిక్కిలి స్వల్పం. చేను “దులుపు” అది మాచ చే 

క_ర-లో వుండినా....దులుపరించు” వేకపోయినా వ్యవహారంళో వున్న 

హేతువు చేతనున్నూ గారమ్యుమనడానికి 6 వరాళశం లేకపోదడంచేతసున్నూూ 

బుద్ది పూర్వకంగానే వాడి వున్నాను. శ_ర_.లో లేదన్నంత మాఉ9ంచేత 

వాడుకో కూడదనే పక్షంలో కళంక" వగ్రైరాలెన్నో గ9ంథస్రాతే దానిలో 

వేవు. ఇటీవలివారు కొ _తకోళాలలో చరి స్తే, చేర్చి వున్నా తేమో? చేర్చ లేడే 

అనుకుందాం. అది వరలోహం కావలసి వస్తుందిగాని, నిరు ఏమైన వ్యావ 

హారికపదజాలం  లేకపోతుందా? “పంచాంగంలో తేకహోశ, నషితాాలు 

వేకపోతాయా?”” దిజ్యాతంం శబ్రజాలవషయంలో "ముము "పెట్టుకొన్న 

మార్లం ఉదాహరించాను. కల్పనా విషయంలోనూ యితర విషయం 

కోనూ మే మేమి కొ9త్తపోకడలకు మార్గదర్శకులమైనామో నాకు స్ఫురిం 
వడం లేదు. 

“యతించు" ఆనే సంవృతిరూపాన్ని వాడితే, అదికూడా తప్పను 
కొనే విమర్శకులు కనపడ్డారు. “యత్నించు” అనేదే సాధు వనిన్నీ, ఆది 
అనగా? “యతించు” అనేది సాధువు కాదనిన్నీ ఆకేపకల తాత్పర్యం. 
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ఉపకృతిరూపమైన __ “యత్నించు అనెది, సంవృతిరూపమైన “యతించుి 

అనే దానికి బాధక మవుతుందని వ్యుత్సన్నులు యెవరూ అనుకోరు. 
యాతీ పియ కే అనే ధాతువునుండే యీ రెండురూపాలు నిష్పన్న మవు 

తాయి. భవతు. ఆయీ విషయం విశేషించి కాకపోయినా, కౌంచెమో 
శాష్త్రచర్చతో చేరింది. కనక యేదోఎధంగా సమాధానం చెప్పుడానికి 

యత్ని సై ర్. యత్నించవచ్చు ననుకుందాం,. పిస్తుతమైన “అమ్మా! మాదా 

కవళం” గేయంలో వుండే రసం నీకు తెలియదు అంహపే, చే య జవాబే 

మీటి ? ఇది “సహృదయా;ః ప్రమాణము” అనే తరగతిలోదికదా!: అందు 

చేత నాకు దానిరసం తెలిసిందికాచు, అని కిక్కురు మనకుండా వొప్పు 
కోవడమే యుక్రమని నాకు తోంచింది. ఈగేయ కర్త నా విషయంలో 
యింతతోకే, అంటే! “నీకు రసజ్ఞత్వంలేదు” అనశడంమాతింతో పే సరి 

పెట్టినందుకు అభినందిస్తూన్నాను. కొందు చెడామడా తిట్టనవారున్న్నూ 

వున్నారు. యెందు కంటారు. *ోఏన్ని” అన్నరూపం తిక్క_న్న గారు కర్ణ, 

శల్య, సౌప్తిక, పర్వాలలో మూడుచోట్ల పా9సస్టానంలో పియోగించి 

వున్నారు, కనక అది సాధువు అని కెల్చినందుకు. ఇంతమాతాినికేనా? 
తిట్టడం, ఇంకా యేదేనా దోషం వుందేమో? అంజ వినండి, తోగడచూపిన 

(1) అవలేశములు (2) యజ్ఞ యాగములు వగయిరా సుపుయాగాలు 

వాడినందుకుకూడాను. ఆ తిట్టు చూపుతాను. (10) చవట, (2) దుర్జాతి, 

(3) కయిగాడు, (4) సపెద్దమ్మవారు, ఇత్యాదులు __ ఇవన్నీ నాకు ఈ 

72 వ వత్సరంలో పరిషత్తువా రిచ్చిన బిరుదు లనుకున్నా అనుకోవచ్చును. 
పట్ల విషయమై యేర్చడ్డ పరిషత్తు, యేదో, ఆపరిషత్తులో వుండే సభ్యు 

తెవ్వరో కల న. క్రోరికగలవారు “అరణ్య రోదనం” ఆనే (గం 

థంచూడవలసి వుంటుంది, మొట్టమొదటి మెంబరు “ముళ్ళకంచె”. కొంత 

వరకు అచేతన మెంబర్హతో కథసాగించి, తరవాత పంది నక్క మొద 

లన సచేఆన మెంబర్లతో కథనడిచింది. చెడా మడాతిట్టడం తప్పు యింక 

యెవిధమైన జొచిత్యమూ నామట్టుకు కనపడలేదు, కాని __ “రసజ్ఞత్వం” 

లేని కారణంచేతనే దాని తత్వనస్ఫూర్తి నాకు కాలేదేమో అని యిప్పుడు 
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తోస్తూవుంది. కర్మంచాలకదేన్ని గురించేనా == తప్పనో 2 ఒప్పనో? తె 

సినంతలో మనస్సు విప్పి చెప్పడంగాని వాియడంగాని తటస్టిస్తే, అ, 
తనకు అనుకూలంగా కనపడితే చిక్కు లేదు. ఆలాక్సాక్, వ్యతిరేరం7 

వుంే నషట్కారాలు తప్పవు... ఇదంతా అనుభవానికి వచ్చియ్యేవే. bE 

నాండు, స త్మవిమై పుట్టుటకూడ దోస మని వక్కాణింతు.” అని వాన 

కున్నాను. ఎవరికో ఆగిహం వస్తుందని మనస్సుకు నచ్చని _ “అమ్మా 

మాదాకవళం”* కవిత్వం నచ్చిందని యేలా వా టి? భారత నుపియా 

గాలు=ో ఎనిన” వగయితాలు ఆపపియోగాలంే, యేలా వొప్పుకొ ఇది? 

కొంద౭ల తిట్టుదురుగాక, కొందు... “రసత_త్త్వ్యం నీకు తెలియదు” ఆని 

ధిక్క_రింతురుగాక. అంగీకరించడ మే యీవయనస్సుకు తగ్గది. “అహ 

మేవ, అహంచ, ఆహాంని' అనే అవ వస్థాత యము లో యాీావయన్సు 

“ఆఅహాం న పండితః” అనేదానికే అషపతక "వృద్దుల బుద్దులు సెంచ లిం 

కును! అన్నారు కనక, యీ__“అమ్మా!: మాదాకవళం” గేయంలో వున్న 

రసంనాకు గోచరించక పోవచ్చును. అందుచేత ఆవిధంగా వాిసియుం 
దును. కొందు రసజ్ఞాలు నచ్చినవారుంటపే, వారి వారి చేవారిళ్ళతో 

అభిపారియాలు స క పతిఏకాముఖాన్ని ప ప9కటి లా “పరపిర్య 

యనేయబుద్ధులు” యధార్జాన్ని తెలుసుకుంటారు, “నలుగురితో నారాయణా, 
కులంతో గోవిందా” ఆన్నారు కనక, అప్పుడు నేనున్నూ వారితో యేకీభ 
విసాను ఆందాకామాత9ం __ * ఉ. కొందటు సోదలీమణులుి అనపద్యం 

ఆరసంలో యెంత ఆస్వాద్యమో యింకో రసంలో._'మాదాకవళల” గేయ 
మున్నూూ ఆంతే ఆస్వాద్యం. గేయమని సేరేగాని నాండు గేయకర్తగారు 

సభలో చదివినప్పుడు దీనికి లయకూడా పడినట్టు లేదు. 

“శిర శేదసమయంలో కుండలాలను గూర్చి విచారించినట్టు”” అసతే 
పనికి రాదనే గేయవిషయంలో తాళాన్నిగూర్చిన్నీ రాగాన్నిగూర్చిన్నీ విచా 
రించడం బొత్తిగా అనుచితం. ఇదిన్నీ కాక, పుట్టి బుద్రెళ్ంగింది. మొదలు 
సరిశ మ చేసిన కవిత్వంలో నే “నీకేమీ తెలియదు” అనడానికి సంశయింపని 
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గాయక కచుంవితమెన గానవిషయంలో *తోసిరా జనడానికి” సంశయ 
మంటూ వుంటుందా? mrs ఆ విషయంలో కలం నడిపేది లేదు. 

ల్లో. స్వాధీనో రసనాంచల:ః పదిచితా శృభాఃకియంతః క్వచిత్ 
~ 

కోణీం(దో న నియామక; పరిషద శ్శాంతా స్వతంత్రం జగత్ 

తద్యూయం కవయోా వయం వయమితి పంసావ నాహుంక్కతి ॥ 

స్వచ్చందం పితిసద్మ గర్డత వయం మౌనవ9తా౬౬లంబినః” 

సహృదయాః పిమాణమ్. 

కరాలటకలఆహాం 
(oy 

యావమాట మృచ్చకటికలో చూచాను. యిప్పుడు అఆఅనుభూత మయింది 

“అమ్మా! మాదాకవళం” నాకు కవిత్వంలో చేరుతుందని తోచలేదు. అది 
కవిత్వంలో చేరే పక్షంలో ఆ బాపతువా ళృ్ళంతా కవులలోనేవచ్చి కూర్చో 
వచ్చు, “ఛందోవ్యాకరణాదివిత్” అనేదానికి సంబంధించిన యోగ్యతతో' 

పనిలేనట్ట ఆ గేయ పల్లవి తెల్పుతూవుంది. ఆయితే, ఆగేయ పల్లవిని 
వుచ్చరించిన వ్యక్తి మహావిద్వాంసు.డు కావడంచేత క (పబం 

ధానాంి” వగయిరా ధ్వన్యాలోకళ్లోకాలు వుదాహరించి “అమ్మా! మాదా 
కవళి”” పిబంధాన్ని సమర్థించడం జరుగుతూ వుంది. తక్కిన దీనులకో 

ఆయీపాండిత్యం చేకపోవడంచేత సమర్హనం వుండదు. ఆంతమాతంచేత 

వాళ్ళనోటమ్మట వచ్చింది “మహాపిబంధం' కాకపోతుందా? మూలంలో 

“పిబంధానామ్” ఆనిమాత్ళమే వుంది గాసి, వ్యాఖ్యానంలో___ “(ప్రబంధా 

దిషు మహోకావ్యాదిషు అని ఉన్నది. అందుచేత ఆభితులు వుచ్చరించిం 

దిన్నీ-_ మహాకావ్యమే కావలసివస్తుందనుకోవాలి. మనది రసవంతమై 

ఆది నీరసమనడానికిస్ని అభియు కు లొప్పరు. “క్లో. ఫికుణా కకనికిప్త ౭ 

కిమికుర్నీరసో భవేత్.” చెప్పొచ్చే దేమిటంకే విళ్ళందయీ కవులేకావడం 
“ఆస్కదోత్ళం వర్ణతాం” గా పరిణమించి మనబలం ఆభివృద్దికా వడం 

శౌ కర్ణాటకలహా ౦ అంకు యేదో కవ్వించి వివదించడం. 
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అభినందనీయమే అయినా, ఆనంద వర్లనా చార్యులవారి వుధేశం అట్టిదే 

కాదని స్పష్టంగా "పం బంధపదం?” చెపుతూ వుంది. ప౦బంధలకణం ఆ ఘ 

ట్టంలో ఆయన వాంయకపోయినా (అను క్రమన్యత$) ““మహాపురుషచా 

రితం ముదాహరణ మర్హతి.*. అనే అంశం ఆయన “తోసిరా” జనేవారు 

కారు. ఈోమాదాకవళంి” తో యే మహాపురుష చరితం వుదాహరించంబ 

డిందిని దీన్ని “పిబంఢంిగా అంగికరించేది ? కనక డినిసమర్జ నానికి 

ఆశళ్లోకం వుదాహరించడం దుర్వినియోగం చేయడం ఆఅనినొక్కి వర్కా 

శించవలసి వచ్చింది. గేయకర్త చెప్పవలసిన జవాబు యేులా బుంమే 

వుపయోగిస్తుం దంచే? “మేము నాయకుని ఠీరోదా త్తత్వాదులు పగయి 
రాలుగాని మజికొన్ని సుగుణాలుగాని చూచేది లేదు. ఇంతేకాదు, మాకు 
వ్యాకరణాదులతో అవసరం లేదు, యేదేనా వొకవిషయాన్ని దోధించేదల్లా 

కఏత్వ మే అని మా అభిపాియం” ఆంకే టక్కున సరిపోయేది. ఆలా 
సమాధానం చెపితే, నన్నయ్యగారు భారతంలో వొక సందర్భంలో వి 
బాస వేణు” అన్నాడు కనక యిదిన్నీ ఆలాటోదే అని సంతోషించవలసి 

వుండేది. యేదో గా9ిమ్యవాక్యానికి __ ఆనందివర్ణనా చార్యులను రంగంలోగి 

దింపి టే, పూర్వులపంబంధలక్షణాలన్నీ “తాడుతో దబ్బనం”గా చెట బడ 

తాయని గేయక గారికి తట్టలే దనుకోవాలో? లేక, వెం. శా. కి ఆలం 

కారవిషయం అచుంబితమంకే దానితో సర్వమూ సమాహిత  మప్పుకుం 

దని వూహించివులటారనే అనుకోవాలో? తెలియముదు. ఆనందవర్జనాచార్యు 

అవారి హృదయం గురుముఖతః చక్కంగా ఆధ్యయనం చేసి వుండిన్నీ 

“అమ్మా! మాదాకవళం” కవిత్వ మని వివదించడం అత్యాశ్చార్యం - దోష 
జుష్టమైన శబ్లంగాని వాక్యంగాని ఆనందులు వింటారా? చూసారా? 

“పధమకబశే మక్షికాపాతః” కదా | వారిదృష్టిలో దీనిగతి; యెండుకీ 
కర్ణాటక లహాం, దిని కంతకూ వలితం నేను ఆలంకారశాస్త్ర్రం చదివినవాళో 

అని లోకానికి తెల్పడమే అనుకోవాలి. అంతమాతింతో “సారస్వత 
వై భవం" ఆకళింపు కాదు. “క్లో. యత్సారస్వతవై భవం” చూడ(దగు. వొక 

మహావిద్వాంసు.డు వాకానొక రాజసభలో “కాలతాసమ్మితయా యయా” 
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జె 

అన్న డానికి తాత్పర్యం వ్యాఖ్యానిస్తూ వలికినమాటలు సమయానికి 

పికి వచ్చాయి. వుడాహరిస్తాను, “భార్య తన కేదేనా వస్తువు (నగ 

కావలసివ స్తే విలాసాలు కనపతుస్తుంది” అని వ్యాఖ్యానించేటప్పటికి 

ఆమాటలు విని మతోపండిళు. డన్నా డు రాజుగారితో “అఆయా్య్యాః రాణా; 

మీువంటిమహారాజులకు తెల్లవార్లూ విలాసాలు చూపి స్తే పగలంతా మీరు 
సమర్థులు కనక ఆభరణాలు చేయిస్తా రనుకుందాం, యింక మాటోంటివాళ్ళ 

గతి యేమిటి ?” అన్న్మిప్రశ్నించేటప్పటికి రాజుగారూ నిర్హాంత పోయారు, 
చండితుండూ నిర్ణాంతపోయా (డు. (పాఠపంతిష్టాజుట్టులకు యెవ్వరికోగాని 

అనుభూతి వుండదు చెప్పాచ్చే దేమిటంయపే? అలంకార శాస్త్రం చడివినంతలో 

ప్రయోజనం అేదనియ్యేవ. ఆచదువు నూటికి నలభియో యేళ్రైయో 
మార్కులు తెచ్చుకోవడానికే వుపకరిస్తుం దనడానికి న్ సాక్ష్యంతో పని 

లేదు. యీ “అమ్మా ! మాదాకవళం” కూడా వొక కవిత్వమే అనివాదిస్తూ 

దానిసమర్థనానికి పూర్వో ఖు బొత్తిగా వుపకరించని “(ప్రసిద్దేమ (ప్రబం 

ee ఆన్న డాన్ని ప ఆనంద వర్షనాచార్యుల కాలం 

లోనే యాపెసంగం వ స్తే యేమయేదో ? అది నా భావనకు గోచరించినా 

వారిసేది లేదు. పూర్వులకట్టుంబాట్లతో రచనచేసే శక్తి మాకు భగవం 

తుండు యివ్వలేదు గనక్క మేము దానికోవ వదులుకొని యీమార్లాన్ని 

ఆవలంబించామంటపే చాక్క_మాజతో తెలిపోయేదానికి యీ “మాడాకవళి 

సమర్థ నానికె (కొత్త తకుండా, పాతి తెడ్డూ) పూనడ మేకాక,  ఆవమహామ హాని 

శాసనం కళంకితం చేయడమనేది పెద్ద అపచారం. యక్ అనకపోయినా 

యో రచనల. రచింబవారి హూ ఎదయంలో నన్నయాదుల రచనలయందు 

ఆదరం లేదు. లోకాన్ని ఆకు రకర వనిన్ని యివి రంజింప జేనా 

యనిస్నీ వీరి విశ్వాసం. అది నేను కాదనేది లేదు. యెవరో కొందు 
ఆఎంరించడాన్ని బై యేకొ దతో దీనిలోకి దిగి వుంటారు. en ఆందఆయా 

ఆదరించరు. దేన్నీ ఆదరించక పోరు. పండితరాయ లేమన్నాండు 
“య న్నింబానాం వరిణతవల స్పీతి రాస్వాదస్యా యవైలేషాం రిజశిన 

కళా కోవిదః కాకలోక” ఆనలేదా ? రచించండి కాసి, పూర్వలాకిఇకికుల 
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శ్లోకా లుదాహరించి సమర్షించడానికి పూనుకోవద్దనియ్యేవే నాఆభ్యర్థనం. 
వా? _స్తే చాలా వోొయాలి. యూ క ర్హాటకలహం నాకిష్టం me మొట్ట మొన 

టనే పితిషక్షవాక్యానికి ఆంగీకారం సతెల్ఫివున్నాను. తెల్పినా కొన్ని 

సాహాసవాక్యాలతో మళ్ళా పరాకొమించడం శోచ్యం. _పెంగా “నీ(శ్రవణా 

నందం రసాభాసం”” ఆంటూ యెతింగీయెఆగనిమాట వొకటి వెలువడింది. 

(అది అట్రి దై తేమాతిం యీ మాదాకవళం కవిత్వమవుతు=దా ?) యెందు 
చేత? ఆమాట యెటి(గ్ యెజగని దయిం దన్నప్పుడు వాగియ(దగ్ల్గది 

హిసాను. యిస్ఫ్సుడెందుకు వృథా కంఠళోష? లోంగడ యెక్క_డో 

యూ విషయం వాత వుంటుంది గాని, గేయకర్తగారు ఆతన్ని 

చూచి వండరు. లోకంలో “త్వం ఆం"కు త్యం” అనడం సహాణజం. 

అయితే యీ మాట యూ వివాదానికి పూర్వం అంతే బాగపండేది. 

యిస్పుడో ? “అమ్మా 1 మాదాకవళం”ి” నాకు నచ్చలే దనడంచేత అన్న 

ట్టర్ల మవుతూవుంది. దాన్ని యీ యెజింగి యెబగనిమాటకోనం చేను సమ 

ర్రించేది లేదు. (“కులస్త్రీ గణికా౭ఒథవా” చూ స్తే లాక్షణికశాసనం వున్నట్టు 
గోచరిస్తుంది) నేను ఆయనపే రె_త్తకుండా రవననుగూర్చే నాకు తోంచిన 
మాటలు భాప్కవ్వల (నన్ను వరవడిగా (6 జెట్టుకొనేవార్సి నిమి త్తం వాయ 

వలని వాశానేకాని, వ్య క్రిద్వేషాదులతో కాదు. ఆయినా ఆయనికి నాయుందవ 

ఆగ౨హాం కలిగింది. నిన్న మొన్న వొక పుస్త నకం యెవదినో అభివా౨ 

యార్గం వచ్చింది. యీ ““మాదాకవళ్లి” కవిత్వానికి యేలాటి డేగా ఆర్ధం 

వుందిగాని దానికి “అర్థ మనర్ధం భావయ ” అన్నట్టే పుంది. మాదిరి 

చూపుతాను. 

కరకర బిరబిర చిరచిర 

కరకర బిరబిర చిరచిర 

యీాఆఅతకరాలే కావు. మాదిరి అండా యించే. (యిండదుటుకు ఉద 

వొకఖండకావ్యం) దినిలో బహ్మాండం మునింగపోయినంచ దిశషూగం 
యు 

వుందని యెవరో వుపాధ్యాయులు పీఠికలో వారిశారు. డాన్నిబటి బరిశీ 
te 

లించి చదివి చదివి వినుగె తింది. నాకేమీ గోచరించిండే కాడు. ఆయా 
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కవిత్వాలన్నిటిని సమర్షించడానికి ఆనందవద్రనాచార్యులవారి లాక్షణికోరు 
bye PIR | 

లుపకరిసాయా 7 

“కుర్వీత బుధసోమయోః”” భవతు. ఆయీ మాదిరి కవిత్వాలు 
కొందజు వాఖస్తూన్నారు కనక లక్ష్యములు సిద్దమైనాయి. - వీట్లకు తగిన 
అక్షణగ౨9౦థాలు యిక పుట్టవలసి వుంది, కొద్దిరోజుల్లో ఆతరవాయి తీరు 

తుంది. ఆప్పుడు వార్తుదాషారా వీటని సమరించడం యు కం. అంతేకాని 
జాం ధా చు అవాలి 

యిప్పటి “మాదాకవళ్లి” కవిత్వానికి ఆ మహాకావ్యాల నిమిత్తం పుట్టిన 

ఆలక్షణా లేం పనిచేసాయి ? (కాల్లో ముబ్దుగుచ్చుకుంకే గునప మేంపని 

చేస్తుంది 2) వాట్లదృష్టా్యా యారచన అన్నీ .“పూర్వ(త్రాఒసిద్దాలు” కదా 

పేట్లవంక అవి చూడనే చూడవు. చూ _స్తేనో? ముందుగానే అపశ'బ్లాలు 

కనపడి యేవగించుకుంటా యని వాయ నక్క_ఆులేదు. యిది (ప్రస్తుత 
PIR 2) 

గాయం) కవిత్వంతో జమకట్ట్లంబడేయెడల.___ రో 

ls జ యేవయ్యో ? కాపు 

మాయింటి కే లావు 

కుయింటి కే లానే నా 

సతు లేం నేదు (అస్య నఖ) 

నిం ఆచ్చావు నెయ్యంటివే FY _స్టీవే. వగయిరాలస్నీ కవిత్యాలే 

రావలసి వస్తుంది. యిక్కడ వొకమాట వాగసాను. యీ వుదాహరించిన 

చొతాయి పదాలటో కొంచెం రనమయితే వుంచిగాని, ఆది కొంత దోష 

లూ డు కనక వండితు లాడరించేడికాదు. యామాదిరి లొల్లాయిపదాల 

రచనకి చ్రకృదగేయక_ర్రగారు (చక్క-నినాహిత్యం కలవా రగుటచేే 

చగరు. చదువుకాన్న చదువుకు తగిన రచన చేసి దానితో 'పేరుపితిష్టలు 
సంపాదించ వఅసింది. యిదేయో సుళువై న వుపాయం ఆనుకున్నారు* 

ఆంతనడజరు ఆంగికారమే కాని యా రచనమొఖం చూడడానికే యెవగి_చు 

Bans ఆశ్షణక _ద్రల వాక్యాలు వటంకించి సమర్థించే హపీాయత్శం శోచ్యం.- 

చెను లోయగడ యెంకిపాటలనుగూర్చి వారసిన వ్యాసాలలో వీట్లవిషయం 

విపులంగా చర్చించాను. వెనుకటి లక్షణాలుగాని వాట్లని మన్నించే చదస్త 
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ప్పండితులుగాని కవులుగాని యీూారచనలకు ఆమోదింవరు. వనక అ లాక 

ణికో కులు వీట్ల సమర్హనానికి వినియాగించవద్దనే యెంత వో్వోఎనా నేను 

(వా సేది. ఆము తే గయక రగారు యందుకు వాట్టని వుజణాహాచించా రంమే? 

వినఅటెం. “కోన వో నాచార్యః” ఆని పాఠక వోకానిక తెల్పడానికన్న, ఆంతే 

కాదు వెం. శా. క్ ఆ యీగం౦ంథాయి ఈవీ తెలియవు, ఆనికాడా లోకావిక 

తలియంజేయడానికిన్నీ అవుతుంది. ఈ అంశం ఆయనవ్యాసంతో కొన్ని 

వా కౌర్ణిలు సూచిస్తాయి, ఆయితే నిజానికి క ట్టుపడా లి. నేను ఆగఏ9౦థాలు 

గురుముఖత ౩ చదివి ప్యానెన 6వ గ్రోచ్చుృతిని్్ కాను. యింక యుతరగతితో 

చేరతా నంకు ? యెందుకూ పనికిరాని “ఉరోమణిి” తరగతిలో చేరితే చర 

తాను. ఆనందవర్లనాచార్వ్యులవారి వాక్యాలు, యా చొల్లా యిపడదాలసు సలు 

ర్థించడానికి పనికిరావన్నంతవజకు అ ధ్వన్యాలోకంకూడా చూడనడక్శ_ ఆం 

తేదు. ఆనా౭టే లక్షణక_ర్తలలో ఆయా విషయాలతో యత్కాంచితు జం 

జబేదాలు వున్నప్పటికీ "అపశబ్దములకో, నికృష్ణపురుషచరెత్రలరా " EE 

బడిన కావ్యరచనను ఆమోదించడం సర్వకల్ల. యేరసమో నవరసాలలరో 

వొకటి పంధానంగా పుచ్చుకొని, 

ఆ. వె. “ఆఢ్యు. డొక్క_(డున్న నంచు భూ... 

లెక్కమీంద సున్న లెక్కి_నట్టు 
ఆతడు వోవుమీ(6ద నలద టిహూజూరలే 

సున్నమ్ంద సున్నలున్నయట్లు” 

అన్నరీతిగా రచి స్టే దానిచాటున అస్నకమ్మువపోవాంబ గానె 

(శ్రామతే.... దేవ్యై నమః అన్నట్టు (పధానంగా నే అగా లంగా (+ అమా 2 

మాదాకవళం, (2) మహారాజుల తర్హి, కళ్లులేవు. అనిన్ని యారుకొని 

(అనంతర చరణాలలో మంగళార్హ్రరాలు వంకే రృుంటాయిగార ) త 

ఆభ్యుచయార్థం జరుగుతూ పున్న గృహపరివేశణధలో చది 

యేపూర్వ లాక్షణికో కులు సమ్మతినాయి ? “రసో౬ఒంగిత్తేన సా. 

అత 
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కోకంహాడా ఆహ్లాదాన్ని పాఠకులకు కలిగిస్తుం దని వారిసిన వారిహృద 
యంకూడా వేటు. ae సై చాలా (వాయాలి. ర. విద్యావినయ సంపన్న” 

శ్లోకాన్టాన్ని దుర్వినియోగం చే స్తే యేలా పత క ఆలాకణికో 
వ్ దీన్ని లక్ష్యంగా చూపి సమర్ధించడమూ ఆలాగే వుంటుందంచె 

అ | ఓనేటప్పటికి యేవంగా వుండేది లాక్షణికో కులద్వారా నిడివి 

మీద సమర్ధింప(బడినా పియోజనం లేదు. (వామన ఇతి తి”విక9మ 

మధిచధభ 3 “వకావతారవిదః) అదిగాక ఇది పండితులకొజబకా ? పామ 

లులకొొటికా ? ఆని అధికారినిర్ణయపిశ్న వస్త నాఒద్యః. యెందు 

చేవ నంే వారు బౌం్తిగా దీనివంకకు చెపిపెట్టరు. పెడితే వారికి 

చ తాక్షణితో రులు అవగతమై వుంటాయి కనక సమర్హించుక కాని ఆనంది 

సారే అనుకుందాం, చెవినేపెట్టరుగదా ! నద్వితీయః. వాళ్ళకి ఆనందవర్లనా 

ఠో తెలియనే తెలియదుకదా ? యిక తష ప 

స్వాత్మానందంకోస మనుకోవాలి. పడవలులాగేవాళ్ళూ 

ళా దీనికి ఆధికారనుకుందామా ? వాళ్ళకి యే పచ్చిశ్ళృంగార 
భాం 

నా “యెంక తకడియాలు” వగయురాలు చూ. ఆయూకారణా 
మ. 

కానాన్ని యోవిభంగా వ్యర్ధపుచ్చవద్దని గేయక ర్త 

గాడికి రారలహో. ను es నాకు సలహా యివ్యడానికం"పే? యీోసలహాో 

J| 

Shs Or శర్మ EE న... ౧8 «a న్ ct 0 (౮ శ ర 

ఈ బ్బ గ al th 

G = శ గా 
[0 
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Cand 

గు ప్న Ness బమ్యోపి ముల అ కెనాౌ వుపకరిస్తుం దని ఆశిపాను. 

చ. చూడము పచింజ( వొసంగునవ్వంయడయ వాండెవండున్ వినండ భా 

రిచముననేమి తక్కిన పురాణములందుననేమి యొవ్వ. డే 

డాదము గణించె నట్లని మథజెవ్వండు చెప్పుటమానెం జెప్పుము 

చముమునవో యగున్ గణన సల్పి కృతార్లుడు వేతొకం డగున్'” 

కు ఆశయంతో వుండే రసం తెలియకనే పోవచ్చును, 
తెలియాలి ? “నహి సర్వ స్వర్వం విజానాతి కదా! 

చ్యాసంలో ““కొౌందటు రసజ్ఞాలు నచ్చినవా రుంకే వారి 

ఆధివాగియాలు సంపాదించి పతికాముకాన్ని హక 

శేనూ డారితో ఎపేకేభవిసాను”” ఆని యాలా హృదయం విప్పి 
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వా9సినప్పటికీ యేదో కోలాహలం చేస్తూ “మొదటివ్యాసానికీ యీవ్యాసొ 

నికీ వచ్చినమార్పు” అంటూ గంథం పెంచడం నాకు “కర్టాటకలహం౦ గా 

కనపడుతూ వుంది. కనక కా స్పపిండిగలవా రేమంటారో కనుక్కొ_ని 

ఆలా చేయవలసిందని "హెచ్చరిస్తూ దినికి స్వస్తి చెవుళతొను. 

హృద దయోః ప్ర వరా ౭9 అర 

అనే విషయంలో మనం యెన్ని యితర పిమాణాలు చూపి వివ 

దించినా పియోజనం లేదు. ఆనందవర్లనాచార్యులవారు వారిజీవిదవాలం 

లోనే అనుకుందాం యా “అమ్మా: మాదాకవళం” గేయం బయలుదేరి తే 

దానికి కవిత్వవాజ్యయంలో వారి విమర్శనలో యేలాటి సీటు వుందేవో? 
నేను వివరించ నక్కఅలేదు. ఈ మహాభాగ్యం నిన్న నేండు హొడచూ 

పింది. యీ రోజుల్లో యింతకం కు కూడా కొత్తరకం రచనలు బయలు 

దేరుతూ వున్నాయి, మచ్చు చూపుతాను. 

గుడగుడ ను ౫ వ్య 

గుడగుడ స్ 

గడగడ పిక్ పిక 

గడగడ పిస్ పిక్ 

చరచర కొడాన్ కొడానద్ 

చరచర తిడాన్ తిడ్వాన్, 

వీరవిర ఉంటాన్, తింటాన్ 

విరవిర వింటానని, కంటాన్, 

చాలును- యీమాదిరి ఖండకావ్యసంపుటం ప లెక టి ఆధిపారయా 

రం వచ్చింది. అది నాకు ఆర్ధ మే కావడం లేదు. యేమి అభధిపొొయం 
యుచ్చేది 2 దీన్ని పాశ్చాత్యులవెన్నవలెనే 5 కొన్నాళ్ళ అలవాటు చేసుకోవాలి 
కా(బోలునని సమాధానపడ్డాను. లోంగడ చర్చింపంజడ “మాడాకవళంి” 

bt 
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ఆం అనగాయం అర్హ మవుతూ వుంది. యువో? నమ్మండి నమ్మకపోండి 

(నమ్మిన నమ్మ్మకున్న నది నావశ మా?) శుద్ద అగమ్యగోచరం, అయో 

మయం. నా కేమీ అవగతం కానే లేదు. దాన్ని ఆలా వుంచుదాం “మాదా 

కహళం” గేయం నేను యెంత ప్రయత్నించినా నాకు నవ్చలేదు. నాకు 

నచ్చ్చకపోయినంత మాతింలో యికరులకెందతికో అది నచ్చడం తటస్టిస్తే 

అది కవిత్వం కాకపోదు, కనక దానికోసం ధ్వన్యాలోకం యావత్తూ గాని 

కొంతగాని యేకరువు పెట్టి పాయోజనం లేను. ఉదాహరించిన శ్లోక మేనా 

బాగా పరిశీలిస్తే పిస్తుతానికి అనుకూలించేది కాదు. అందులో వున్న 

పిబంధకబ్దం బాధక మవుతుంది. దాన్ని వివరించవలసివ _స్తే చాలా పెరుగు 

తుంది. తెలియదని వప్పుకొనేటప్పుడు శాఖాచం్యక్రమణ మెందుకు; యెవరి 

కవిత్వమేనా లోకాన్ని ఆకర్షించడానికీ ఆకర్షించకపోవడానికీ ఆలంకారిక 

గంధాలు కాగణం కావు. అవి లక్కీ. లికి. అని వాదించడానికే 

వువకరిసాయి. 

“సియందమ్మది నాకు నచ్చదనెం దన్వీరత్న ముక్క-రు" 

బన్ చాలును, అంతతో విరమించవలసిందే కాని నాము దికాదిె 

శాస్తాంలు యేకరు వెట్టి లకే లక్షణసమన్వయం (చక్ళధ్వజాదిరేఖలు 

జగయిర్భాచేయడానికి ప్రయత్నించి ప్రయో జనం తేదు. అంతేకాదు. ఆపెను 

“వకు సాముదికాది శాస్ర్రపరిచయంలేదు, కనక నా అందం సికునచ్చింది 

చాొఎని గాని, “ని అందమూ నాకు నచ్చలేదు” అని కాని వాదానికి వుప 

కంమించినా పయాజనం లెదు. పూర్వకాలంలో నచ్చిన శ్రవణానందం 

అజుడు నచ్చుతం ఆదిని వా నేను నచ్చ(జెప్పడానికి పియత్నిస్తా 

చెయా అగుకున్నానేమా? అట్టిపయత్నం నాది కాదు. (అందణీనిన్ దని 

యఅనుందే మమ్ము నిర్మించిన బగిహ్మాకేని దరమే; చూ ఏ'దినా శబ్దాన్ని 

MT అర్భాన్సి గూర్చో వంక వస్తే దాన్ని గూర్చి వ్యాకరణ మో? 

లియో మడదొరబో? అధారంగా చూపి సమర్షించడానికి అవకాశం 

పులటుల చేపా స గ క వాష్వం రసవిహీనం లేదా? అసహ్యం అంతు; సమ 

శో కా జి ఇ జ్ జో ఆ a 

రి.చడానెకి శాసుకోవడంరన్న వూరుకోవడమే వుత్తమం. దానిభారం పాఠ 
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కలోకానిదేగాని (గంధక ర్లది కాదుగదా! కనక (శవణానందం నాడాను 
ఆ is 

కారణంచేత హేయయమెతే దానితోపాటు వాజ్యయంతలో నశించేవి యేవోరాప్త 

“భారతః పంచమోవేదకఃి” కూడా నశించవలసే వున్నా యె౭ింగీ యజగసి 

శంకలను గప్ప. జేసి వాదానికి దిగడం నాతల(పు కాదు. కనక యిది 

వజలో పంమాదపడి శివణానందాన్ని పఠించినా ఆది దానిచర్హ్వాన్ని తెలి 
mre Bl 

యక చేసిన పొర(బాటుగా భావించి యి(కనేనా దాన్ని ముట్టకపోవడ మే 

ఆదోషానికి నికారమని హెచ్చరిస్తాను. చక్కని విమర్శనాజ్ఞాసమున్న చో 

శ ౦వణానందం రసాభాసం కాదు. రసమున్న్నంతవఅకే గాస్ పిమ్మట రచన 

విరమించంబడింది. అయినా దానిసమర్ట్సనఎ నాపని గాదు. లోకం లోకం 

లోకం. ఇంతేకాదు... (10 మనుచరిత 9 (2) వెజయంటివిలాసం 
లాల 

వగైరాలు చాలావున్నాయి. వీటి నన్నిటినీ పరిర్యజించవలసించే అని 

కూడా సలహాయిసాను. వొకమాట వాయడం మళిచాను. “చూడా 

కవళ కవిత్వం నాకు నచ్చులేదన్న -హాతువుచే __ “త్వం అంతె ఈడ 

అనడం లోకరివాజు కనక యూలా అనవలసివచ్చిం చేమో అని 

ఆఅనుమానించడానికి అవకాశంమాత90 లేకపోలేదు, రాని _చెవముఖం 

చూచి వా9 నేవా96తల్లో ఆత్మవంచన వుండదు కనవ నీజంగానే నవు 

లేదనిన్నీ నచ్చకపోయినా యాదాలాబాలుగా చదువుచూ వచ్చారినిన్నీ 

అంతేకాదు ఆనందిస్తూ వచ్చారనిన్నీ నేను విశ్వసిస్తాను. నారుమూ(వం విన్న 

క్షణంమొదలు యెఇిత్క్షణపర్యంతమూ-_ '““మాదాకవశల” కవివ్వం నచ్చునే 

లేదు. కనక ఆత్మవంచన లేకుండా నాహృదయాన్ని న చెన్టైడించవట సు 

వచ్చింది. “'నీకు యేమీ తెలియదు” అని వొక్క_చిన్నవార్యం దా 

సరిపోయెదానికి గేయకర్తగారు చాలా (గంధం పెంచి వాిశారు. దానికి 
ఫలితార్హం ఆవాక్యంకన్న విళషెంచి కనవడదు. యింతమటురు చేను రో 
గడ కంఠో క్రిగా ఆంగీకరించిందే-యి (కనకా రు వరితబంచుా జ 

కనపణచిన._. “కొందు సోదరీమణుల” అణపవ్యం మర, GANONG 
ర a 

నను ( ఆలంకారిక గ్రంధపరిచయం చాలక) చేయలేను గాని గే 
క_ర్తగారై తే (నారరవున వకా_ల్లనామా పుచ్చుకంట్ర) క్రూచుతో రు యర 

గ్ర 
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అది ఆయన కపిత్వం గాదు కనక మనకెందుకని వూరుకున్నారనుకుం 

ఈూను_ లేదా: అవసరమైతే సమర్ధనానికి పూనుకుంటారేమో? 

''వాదిదౌర్చల్యమే కాని వాదదౌర్చల్యం” వుండదుగదా? తఘునాధా 

కలవా రేమన్నారు: మయి జల్బతి కల్పనాధినాథే రఘునాదే మనుతాం 

త దిన్యధివి” ఆల మతివి_స్తరణ. యావిషయం పికదసితం. కాదు, 

వృధాగా పత్రికలకు పనిచెప్పడం అనవసరం. నాకు నచ్చకే నచ్చలేద 

న్నాను గాని గంంధకర్తను అవమానించడానికి కాదు. ఆయనకీ నాకూ 

యేవిధమైన వ్య_క్రిద్వేషమూలేదు_“కాలంమాతింది కవిత్వరుచి మాజింది” 
ఆస ఆర్హమిబ్బ మాటలు గేయకర్తగారు పోశారు. యెంత మాథీనా 

యింకా యీవిఢమైనది కపిత్వవనుకొనే దాంకా రాలేదనే నావెట్టినమ్మకం. 

చారు; 

Bae ఆఅద్యా౬ప్య స్త్రి చతుస్పృముదంవలయీభూతం ధరామండలం 

సంత్యన్యే౬ఒపి చ తత9తత9 విదుషాంగోప్టీషు బద్దాదరాః' 

ఆర్హమే లేనిమాటలు విడివిడి గ్రూపులుగా అచ్చొ_త్తించి ప్వచురించడం 

కన్న (యీూఆచ్చుకూడా కొత్తమాదిర్శి “మాదాకవళంి” కొంత మెజు6గే 

అనిమా(త్రం నాకు తోచింది. “యెంకిపాటలు” పరమాన్నతస్థానంలో 

నిల్చి పున్నాయనేది కూడా నేను విశ్వసి: వలెను. సహృదయశబ్దం యెవరిని 

ఉపుతుంది? యింకొరమాట. 

తోకం తో వైన bas bree చాలాభాగం 

గ్లూ టయలిన్ డార్చాలు రెం డూ Ps వుండని దే వాట్లని లా! 

(అలంకారశాస్తే గం ంధక_ర్లల కవికషం కూడా యెందుకూ కొజగానిది 

భో తం పరిది చూ పవలసివస్త వ్యాసం "పెరుగుతుంది ) వాట్లని స్పృృళిం 

మనే న్వ్య్యాశంపవు. “పంథధమకబశే మకికాపాత 8” అన్నట్టుగా శబ్దసౌష్టవాస్ని 

మూర తెగా వపదులుకాన్న య ఆగ _ థఛాలద్వారా సమక్షించడానికి 

పూను. సుకోవడం హాస్యాస్పదం. దీనిపేరె కర్నాట కలహం. భవతు. దానికేమి 

ఆనగేయకర్తకు ఆడి లోకోత్తర మ్వైన కవిత్వంగా తోంచినస్టే నాకు దానికి విప 
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రీతంగానూ తోచింది. నే నేం చేనేది? నాకు తోచింది వాగిశాను. “లోకో 
భిన్నరుచిః” దీనికి వివాదమెందుకు? వివాదపడి సాధించతగ్గ విషయ మిది 
కాదుగదా! యిదిమాతిమేనాః: పచనం కూడా యిట్టిదే- యెన్నిపాకళాస్త 
శ్లోకాలు యేకరు వెట్టినా భోక్త నాలుక కవి రుచిని కలిగింప నేరవని 
వారీయ నక్క_జలేదు. పచనక_ర్హ “నీకు నాపాకాన్ని అనుభవించే నేర్చు 
లేదు” అని గాని_““నీకు జిహ్వాదోషం పట్టిం” దని కానింపైత్యరోగమ్ము 
చేతను-చూ.) అంకే అనవచ్చును. కాని అట్టి ధార్ష్ట్యమును చూపినవారు 
మాతం యింతవంణకు పాచకుల దు వున్నట్లు వినలేదు. నా మతంచో 

(1) కవి (2) గాయకుడు (3 పాచకుండుం (4) కన్యాపిత యీ నలు 

గురూ చొకచే తరగతివారనిన్నీ పీరు నిర్బంధించి యితరుల సర్టిఫికెట్టు 
సంపాదించడానికి ప్రయత్నించి పియోజనం లేదనిన్నీ ఆ కారణంచేత 
వుదాసీనులుగా వుండి యితరులు తమకు యిచ్చే సలహాలు రుచి స్తేఅనుసరి 
స్తూ రుచించకపోతే వుపేక్షిస్తూ వుండడమే యు క్తమనిన్నీ తోస్తుంది.అంతే 
నేకాని...““సీవు నాకవిత్వం మెచ్చుకోలేదూ కనక సీవు నాకు ద్వేష్యుండవు” 

అనడంలో ప్రయోజనం లేదు. నేను మొదటినుంచీ ద్వేషం లేదని వారిస్తూ 
న్నాను. నాకు “మాదాకవళం” కవిత్వ మేకాదు. నేంటివెన్నోో నచ్చశంతేదు. 
(ఇదెవతానికి అద్వైతం నచ్చదచు-దానికి యిది నచ్చదు అంత మాతించేత 
వారు నాకుద్వేష్యులా? కార్కు యిది నాచేద_స్తమెసా కావచ్చు. నాశరివణా 

నందాన్ని నేను సమర్టించేదిలేదు. ఆ'క్తే “మాదాకవశళాన్నిన్నీ పుపేకి స్టే 
వీలేమో* లోకానికి వదలిపెదదాం యెందుక్తీశళ మ... 



యేదిసాధ్యం? 

వాిసించేి వాగిస్తూ వృధాగా పతికకు పనిచెపుతూ వున్నారుగదా! 

మీకు సాధ్యం యేమి టంటాను. (1) వెం. శా. కి అలంకారశాస్ర్రపాండి 
త్యంగాని యద్వా రసచుంబనోపాయంగాని' పూర్ణానుస్వారం; యద్వా పుస్త 

కాసేక్ష అనేదే అయివుండునా? ఆలా క్కాకపో తే (2) '“అమ్మా! మాదా 

కవళం తల్లి” అనేది సహృడయు లంగికరించే కవిత్వమే, శుభార్గమైన 

యహాసభలో వినిపించతగ్గ కవిత్వమే అనిపించుకోవడ మె అయివుండునా? 

యూ రెంటితో మీకు యేది సాధ్యం అని మిమ్మెవరేనా పిళ్ని సై కరు 

చెప్పే జవా బేమిటి? నా౬ఒఒద్యః. యేమంటారా? యెంతమంది, 

వెం. శా. లకు యేమీ రాదని తేలినా మీకు లేశమున్నూ పిస్తుతం వుప 

యోగించేది చేదు, (పృష్ట తాడనా ద్దంతభం గళ) వెం. కొ, అపండితు(62ై_ 

నంతతో రవిత్వుం కానిదల్లా కవిత్వం కా౭గల్లు తుందా ? యింకేమిటం కే ది 

ఆమేపకనిష్ట్ర మైన ఆపాండిత్యమే పాస్తుతం తేల్చుకో తగ్గది కనకం 

ఆలాటి మాటలు వాగయవలసి వచ్చిందంటారేమో +? ఆయితే వినండి: 

మీరు ఏసభలో  యీఆఅపషభంళ గేయపల్లవిని గానమాధుర్యాన్ని అనుపా 

నంగా తోడుచేసి సభ సంతోషిస్తుందనే కుతూహలంతో చదివి వున్నారో, 

ఆసభలో వెం. శా. కన్న మిన్నగా అలంకారశాస్ర పరిశంమ చేసి రసాన్ని 

చుండించే నేర్చికలవా రందణు న్తండివుంటారని పిళ్ని స్తే మీరు చెప్పే 

జవా జేమిటోకడా 1 (కొద్దికొద్ది ఆ యా విషయము లన్నియును నారసి 

రాకికచాతురీమతి, (్రావిభవమ్మునన్ జెలంగి చేటున కాకరమౌ నసూయ 

కుర్, భావము లొంగనీకి చూ అసూయ యున్నట్లు చూప(గలరా : 

అడి వావనాశ్ శీర గోచరమే ఆయినా వివరించేది కేదు. మీకే అరే 

ఉంచడం మంచిది. మీ స్వహసలిఖితాకరాలే చూచి సహృదయు 

లానంచించి మీ సాహాసాన్ని అభినందించాలి. కాసి, అంతటి సాహసం 

మీరు పిదర్శిస్తారో రేడో చూడాలి. శ్లో. “రమ్యం జుగుప్పిత ముదార 

మాపి నీచం.... ....ఈన్నా స్త్రియన్న రసభావ ముపైతిలో కే” అవి చాక 

శోకాన్ని వుడాహరించారు మీరు. దిన్నిబట్టి “అమ్మా! మూదాకవళం 
జాలా 
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తల్లీ” పల్లవి కవిత్వ మవుతుందో కాదో కాని పితిబంద్యు త్తరంగా నేను 

మొట్టమొచటనే వుదాహరించిన ఊఉ. “కొందలు సోదరీమణులు.... పెడ మో 

మములేచిరి గుడ్డివెన్నెలన్” అనేది (జుగుప్పితం చూ కవిత్వమే సహృృ 

దయసమ్మత మే అని తేలుతుందని సంతోషిస్తాను. యేమంటకే? అది కవి 

త్వమే ఆనిపించుకుంటుంద ఇను స్వ ప్నే౬పీ అనుకొని వుండలేదు. 

మీరు స్వార్టనిర్వహణార్హం చే నేపరిశంమ తుదకీలా పరిణమించింది. ఆప 

ద్యంలో వున్న విషయం “జుూగుప్పితి” మే ఆయినప్పంటికీ “కవిభావక 

భావ్యమాని” మయింది కనక దాని “*రాజ్టై నేతిలో వడిం” దనుకుం 

టాను. ఆదశరూపక శ్లోకంలో వున్నవిషయమే లోగడ నే నుదాహరించిన 

“నస శట్టో నత ద్వాచ్యం మ విద్యా ననా కళా 

జాయతే యన్న కావ్యాంగ మహో భారో గురుః కచః”” 

అన్న దానిలోనూ వుంది. భంగ్యంతరంగా మీదశరూపకళట్లోకం కూడా 

యేవిషయమేనా “కావ్యాంగం” అవుకుంది కాని, హపృిధానస్థానాన్ని ఆము 

కోవడానికి పనికిరా దని బోధిస్తూ వుందని విస్పష్థమే. ముడిపదార్హాన్ని 

ముడిపదార్గంగానే (ప్రదర్శించడం కవికృత్యం కాదు. వొకటి ఊడాదూరించి 

మజటీ నాకు తోంచినమాటలు వా?నాను. చర్యాలున్నాయనుకోండి. ర 

మాంసవసామజ్షా దులతో నిండి హేయంగా వంట ఆందో ఆుఎహ్మాంచు 

కుంటారు. వాట్లనే సంస్క_రించిన పిమ్మటనో అనేకవిధాల గౌరవించి ధడి 
సారు. మీరు పిస్తుతం అట్టి సంస్కాారిం లేశమేనా "ఆమ్మా : మాడా 

కవళం తలీ'” పలవిలోచేసి పొవంచకానికి అందించి వున్నారా ? జేయు 
గా గా ఎలో 

ఆవిచ్చగాళ్ళు యేలా వుచ్చరిసారో : ఆలాగే వుంచారు. దీనిరచనజల్ల 

యేవిద్వాంసు. డేనా కవిశబ్రభాకు._ కాంగలిగితే వాళ్ళున్నూ “' కదికెబ్ల 

భాక్కు లే?” కావలసివస్తుంది. కాని, వాళ్ళు ఆలంకరారగింఛాలు వ్యాసంగం 

చేసి పరీక్షలిచ్చి డిగ్నిిసంపాదించినవాళ్ళ కారపోవడంచేర “వవ్వత్క_ పులు” 

మాత౦9౦0 కాలేరు. మీచు దశ రూపరాన్నుంచి జుదాహాతించాన ఖ్లాకం (రద్యుం 

జుగుప్పితం్ర) యీలాటి అపభ్రింశ గేయాలకు కవితా పట్టాన్ని యిన్వాడానికి 
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పుట్టదు. ఆ చమూ రహస్యం “వారక ౦తిభ్ధాజుట్టులకు ౩9 (గోచరించేది 

రా సాహృదయం ఇదియే [పధానాంశం. ఆగేయానికి లయవడుతుందా? 

పడదా ? యిత్యాచులు (ప్రధానాలు కావు. వీట్లనన్నిటినీ సెట్టుకుంకే (ప్రధానం 
తేలదు. విశ్వనాథ సత కరనారాయణ నాంటిసభలో దానికి లయ వేయలేదు. 

అతః డీవిషయం నాయెదట వప్పుకున్నదే. దాన్ని ఆనాడు మీరు చదివిన 

దీఉనీ దీర్హాల కో చదివికే డానికి యిసప్పుడూ లయపడదు, 

““సరువు లఘువు చేసి కుదియించి కుదియించి లఘువు గురువు 

చేసి లాగిలాగి.” అనునట్లు పరిశంమచే స్తే లయపడని దంటూ వుంటుందా? 

మీరు శ)వణసుశార్లం కదా! దానికి వుదాత్తానుదాత్తపిచయాదులు తోడు 

బుశారు. అథవా, లయపడడం పిస్తుతాన్న్ని సమర్థించంగలుగుతుందా ? 

“వెం. శా. కి రసచుంబనళశ క్రితోపాటు లయజ్ఞానంకూ డా లేదు” 

అవ మీరు వాదించడానికి సనికివ _స్తే పనికినస్తుందేమో ? 2? హాదయంవిప్పి 

మాట్లాడేయెడల తోంగడనే సర్వపవిషయాలూ వుట ౬కించ6 బడ్డాయి. అయితే 

కక తగ్గ సదు_త్తరం రాలేదు. ఇం(కముందున్నూ వస్తుందనే ఆశ కూడా 

త్ అనే అర్హమిచ్చేమాటలు మీరు వాంస్తూన్నారు. యిప్పుడే కాదు, 

యొప్పుడేనా స్వార్ర్సనిర్వహణతత్పరులు వా? నేమాటలే యివి. మీయం 

నంతా వకు నేను ఆోఅమ్మా? మాదాకవళపల్లపవొ కవిత్వం 

కౌవున్నానని చూపి స్టే తప్ప, మీవాదానికి పియోజనం వుండదు. నాపరి 

శమ తృిక్ప్రయుర్రంకాదు. సత్యనారాయణకూడా పని పడితే దీన్ని కవిత్వ 

మని వొవ్వుకోండనియ్యేవే నాహృదయం. మీకు నాత_త్త్యం (అజ్ఞత) తెలిసి 

సెట్టు మశిడౌందటేకి తెలియదు. కనక వారు మి “అమ్మా! మాదాకవళం 

కొపిత్వుయే అ.దటూవుంయప్ కొండు తత్త్వం యొజింగీనిస్ని పోత్సహిస్తూ 

రృ, టే తెలిననా  తెలిచువపోయినా జీవితమంతా దానికోసమే వ్యయించి 

కపట రవనార్హం బునయించితిన్” అనుకొనే మా(దటోటిముసలాళ్ళు హాలీ 

అడు గదా అ శూనూరుకొడేయెడల అతా ఆక కొంతసుఖమేు 

వున్నపుంటికీ చ్ మైతిషెస్తై కునుముతం తే గా వరిల మిస్తుం 
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దేమో నని తప్ప లేకపోతే విశ్వనాధ సత్యనారాయణకన్న వేయి 

రెట్లు నేనుమిమ్మరల్ని (ప్రోత్సహించి విని లోలోపల నవ్వేవారిలో లోపాయి 
aa 

కారీని చేరి వుండేవాళ్లే. అయితే అందుకు పిస్తుతవయస్సు (ప్రోత్సా 

హకమని మీరే కాదు యెవరూ అనుకోరు. ఇట్లు ఆత్మవంచన లేనినన్నుు 

మీరు శతువుగా భావించి యేమేమో వాిస్తున్నారు. భవతు. మొదట 

నేనే దీనికి వుషకిమించినా తగినంత ఆవశ్యకత్వం లేకుండా వుపక 

మించలేదు. (యా ఆంశంకూడా లోగడ సూచించే వున్నాను) డాన్ని 

మీరు తత్త్వదృష్టితో గంహింపక "అన్నా! మనకవిత్వం ఈయన 

కాదంటాడా ?” అనే యీర్ష్యతో యేదోవిధంగా వాదం పెంచడంపేరే 

న్ కర్ణాట కలహాం **. నాకు తోచిన సలహా నే నందిచ్చాను. ఆయితే 

“నా౬పృష్టః కస్యచిద్ బూ/యాత్”” కనక మిమ్మెవ్వరడిగారని పంళ్చి 

సారా. వొక్క. నన్నే కాదు. మీరు ఆసభవారి నందలినీ అడిగిన పై 
అంతల రం. 

ఆసభలో సాహసించి దాన్ని చదవడం కొందు లోలోపలనిరసించి ఊరు 

కున్నారు. పదిమందితో సంబంధం వుండడంవల్ల నేను పయికి నాకావాన్ని 

తెల్సివున్నాను. మీరు కోపం వచ్చి యేమన్నా ఆఅంగికారమే ? స్వస్తి, 

యదికవిత్తుం 

అని సప9ళ్నించుకుని [వాయవలసివ స్తే చాలామందికి కంటగించు 

కోవలసివస్తుంది. అంతతో సరిపోక “తిిదోషహరం తిప్పతీగ మాడి 

దిగా వుంది యీనిర్హ యమనికూడా నూటికి తొంబదితొమ్మందుగురు పది 

హాసం చేయడంకూడా తటస్టమవుతుంది. అట్లని యిధార్తాన్ని మట్టి గువంచ 
సే 

చడం యుక్తంగా వుండదుకదా? కనక కొంచెంగా దాన్నిగహర్చి (వాసాను. 

సీ. లలనాజనాపాంగ వలనావసదనంగ 

తులనాభి కాభంగ దోఃపంసంగము. 
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ఆ యీ పద్యం వసుచరిత9లో వసంతబుతువర్గనలో వుంది. ఇది 
చాలా (శ్రనణానందంగా కనపడడంచేత యిది కవిత్వమని గాని, యిదే కవి 
త్వమనిగాని చెప్పి ఆనందించేవారు కవులలో పలువుకు వున్నారు. నిజానికి 
బాగా పరిశీలిస్తే “రమణీయార్హ పంతిపాదక శ్శాబ్రః కావ్యమ్” అనే పండిత 

రాయల కావ్యత్వపరిష్కా_రానికి యిది వుదాహరణం కావడంలో సంళ 

యింపవలనిన్నీ వుండదు. యేవిధమెన అర్లమున్నూ లేని మృదంగాది శల 

ములే శివణానండాన్ని కలిగిస్తూ వుండగా యేదో కొంత అర్లం కలిగి 
వున్న _పెపద్యంయెందుకు శివణానందజనకం కాకపోతుంది? కనక యిదే 

కవితషం అని చెప్పకపోయినా “యిదికవిత్వం” అనేనా చెప్పడాని కభ్యం 

తరం వుండదు గాని కవిక్య తత్త్వ వే తణుమాతర్రం “యిదిస్నీ కవిత్వ మే” 

అన్న్నంతవణకు వొప్పుకుంకే వొప్పుకుంటా రే మో గాని అంతక౦ ళు అధి 

కగౌరవాన్ని దీనికి యివ్వరు. వారిదృష్టిలో యిది “ఆధమకవిత్వం” లోకి 

వస్తుంది. దినితో ద్విపాంసచమత్కారమాలా వుండగా (పతీచరణం 

లోను నాలుగు అంత్యపా9సలు వున్నాయి. యాపద్యం పుట్టినతరవాత 

దీన్ని వరవడిగా 6 బెట్టుకొని పలువురు కవులు పలుపద్యాలు (వాసివున్నారు. 

కాని వాట్లలో డీనిలోవున్న యావత్తు శబ్దాలంకార వై చిత్యమున్నూ వచ్చి 

నట్లు లేదు. వొకటి వుదాహరించి చూపుదునా? 

య ౧ ఏలాలతాజాల డోలాసమాతోల బాలామణ్ గాన భానురములు”" 

యిలాటివి అక్కడక్కడ చాలా వున్నాయి. యది తొారాశశాంక 

విజయంలోది. యిందులో ఆంత్యపాిిసా సర్వతోముఖంగా రాలెదు, 

ద్విపాంసా రాలేదు. మాము_త్తాతగారు పద్యమంతా వకటపేపాంసతో 

చెపితే మణీగొప్పగా వుంటుందని దీన్నిబప్టేవొకపద్యం చెప్పి వున్నారు. 

సీ. పాటీరభూభృ ద్వనాటీమరుద్వధూ 

వీటీినుగంధ వమ్ము లాటిలాట్ 

లాటీవరాటిమరాటీకు చా ఒలి_ప్త 

పాటీరవాసనత్ మీటిమీటి 
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మ్ీటీకృతోద్వెరు ద్వాటీదళత్పిసష్ప 

కోటీపరాగంబు జూటిజూటి 

జూటీభవత్కురుట్కోటీ సమాశ్షిష్ట 
ధాటీవిహారంబు జాటిజాటి 

గితంకూడా యిదేధాటీతోనడిపించారు. కాని దానిలో వొకచరణం 

మజథిచారు. తిపాదిగానే వుంది దీనిలో ఆంత్యనియమం లేదు గాని 

ము _క్రపదగో స్తం వొకటి అధికంగా పడింది. సర్వుతఃపాాసముచ్చట 

స౭సరీః అర్దం వుందో ? లేదో? అని సంశయించ వలసింది: ఆయన 

సిద్దాంత కౌముది సమంగా స్వహా_న్హ లిఖితంగా (వాసుకొని గురుముఖతః 

అధ్యయనం చేసినట్టివారేకాని పుంవద్భావం వగయిరాలు యమకపుప్టికోసం 

వదులుకొన్నట్టు తోస్తుంది. గీతిలో వకచరణం మజిచిపోవడంకూడా 

యమకబాధచేతనే. యమకాదులలో కొంత కక్కు_రితికి లాక్షణికులు ఆభ్య 
నుజ్జనై తే యిచ్చి వున్నారుగాని ఆ అభ్యనుజ్ఞ యీోలాటివిషయంలో కాదు; 

ర్వసప్పష్టి వుండకపోవడానికి పూర్తిగా అంగీకరించారు. 

“పాాయళో యమకే చితే? రనపుష్టి ర్నదృళ్యలే” ఆలాటి అభ్య 
నుజ్ఞ వున్నప్పటికీ వసుచరిత9ం పద్యంలో కొంత రసపుష్టికూడా వుంది. 

తరవాత కవులరచనలో రనవుష్టి బొత్తిగా లేదు. కాళిదాసు “* ద్ర్వైపాయన 

పృభృతి శాపాయుధతి)దెివ సోపాన ధూళిచరణా” అంటూ కాళికను సవం 
చేశాండు. తరవాత యెందతో కవులు ఆయీ అశ్వధాటీవృ త్రాన్నే యెత్తు 
కొని కొన్నిస్త్స్టవాలు నడిపించారు. ఆసొగనురాలేదు. యెందుకు రాచే 

దంటారా? యెండుకో రాలేదు. పరిశీలించుకోండి మీకే తెలుస్తులది. 

(మేముకూడా బాల్యంలో కొంత దీని కోసం పాటుపడ్రాము ల్లో. నాళీదణా 

ద్యదితిజాళీ”* వగైరాలు చూ) అందుచేతనేకదా ౪ 

శో కవయః కాళిదానాద్యాః కవయో వయ 

మవ్యమీ పర్వతే పరమాణౌచ పదార్భత్వం వ్యవస్టింమి. 

అన్నాండు వొక మహాకవి. ప9ికృత మనుసరాము॥ః యుకు మొదట 

చూపిన, “లలనాజనాపాంగ'” పద్యం పుటి యిప్పటి మూడు నాలగవ 
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శోతాజ్డాలు గడిచి పోయినాయిగాని మళ్ళా ఆలాటిపద్యం ఆవిర్శువించ తెదం కే 
కాదశవారయితే కనపడరుగాని దాన్ని కవిత్వంగా అంగీకరించమంయే అంగి 

ంచేవారున్నూ వుంటారుగాని ఆలాటివారిని రసజ్ఞులం అమాతం౦ం తత్త్వ 
_త్తలువొప్పుకోరు, అం యే? యేమన్న మాట? ““కవిత్వవమం కే శబ్రాడంబరం 

కాదన్నమాట”. ఆయీసందర్భం చర్చిస్తూ మేము శ్రీనివాసవిలాసంలో 
త్. కేవలశబ్దము ల్ దగ అగించి బిగించినయట్టి సంస్కృతంబు... ఆని 

అెయ్స కొని, “ళుష్కకుచపొంకము బైటకు. బెట్టినన్ ” అని వవసంహ 

రించపలసి వచ్చింది. కాని పితీకవికీ కవిత్వారంభదళలో యేదో 
యమరం వచ్చేటట్టు పద్యం వాయాలనే కుతూహాలం వుదయిస్తుందని 

నాఅనుభవాన్ని బట్టి వాాయసాహసిస్తూన్నాను. “చ. జిలివిలిపల్కులున్ 

సాగను6 జిత్కెడిముద్దులు”” అనే శైలిలో శొవణానందాన్ని నడిపిన 

మాకు మొట్టమొదట యేదో శతకం వా? నేటప్పుడు “మగువపదంబు కోక 

నదమానదమా నదమా”” అనే మా ముత్తాతగారిధోరణిలో కవిత్వం నడపా 

అనేవుండేటి గాని పిండి తగినంత లేని బాల్య మవడంచేత యెన్నిమాట్టు 

ఆధోరణిలో కలం నడిపినా వొకటి రెండు చరణాలు కుదరడమే దుర్ద 

టంగా కనపచేది. అర్హ మాట యెలావున్నా నాలుగ్గుచరణాలూ వొకే 

చూవిరిలో నడి_స్టేనేకాని చదువరులకు (సామాన్యులకే అనుకోండి) అది 

ఆబ్బే అనిపిస్తుంది. మాముత్తాత౭గారు పడ్డంతకష్టం యీవిషయంలో 
యెవరూ పడనే లేదేమో అని నాకు తోస్తుంది. రకరకాల యమకాలన్న్న 
ఆయన కవిత్యంలో కనపడతాయి. ఆయమకం లేకుండా కూడా యెంతో 
రంగా ఆయన చెప్పగలరు. కానీ ోనాన్బామిన్సు* పితీపదార్దం 

లోనూ మ్షుర్షిని కల్చినట్లు పితీపద్యంలోనూ యమకపిభేదాలలో యేదో 
వొకటి కల్పడడు ఆయనకలవాటు. కొంచెం మచ్చు చూపుతాను. 

+ 

వ్ర ఢునకబరీ గనాకృరులు కంధరమె ధరమై రమైక్యమై 

చను మది కంఠవ _క్ష్మిములు సాడరమౌ దరమౌ రమొకమౌొ 

ఓనుసగు వాక్స్మిలాంగములు తేనలతో నెలతో లతో క్తితో 

శోనయగప నాభిజలఘగతి హామకరిన్ మకరిన్ గరిన్నగున్. 
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ఆ యో పద్యాల అర్ధం నాకు పూర్తిగా తెలుసును. దానిక్కాారణం 

సంపందాయజ్ఞుల వల్ల వినడ మొ. కొన్ని పద్యాలకు తెలిసిన తరువాత మణ 
జో భాం 

కొన్నింటికి దానంతట ఆదే తెలుస్తుంది. నాలుగోచరణంలో తుట్టతుడను 

యమకవియమం చెడింది. అంతేకాక సంధివళాత్తూ కరిన్ అనేది గరిన్ 

చ ద నద ఆద లం త ఇదు అ ఇల జ ( Fe ° 
ఆనివా9ి_స్త అందం చెడవలసివసుంది. వొక్క చరణానికి అరం వా౨సి 

చూప్పతాను, 

ఘనకబరీ = గొప్ప కొప్పున్నూ, _స్తన = ఉరోజము లున్నూ, 

ఆకృతులు = ఆకారమున్నూ, (యేలావున్నాయం పేకంధరమై అ బంఘమో 

ధరమె = పరఠతమె (జాత్యేకవచనం) రమెక్యమె రమా = లక్కీ దేవితో 
టా oe “an can చలు 

ఇక్యమై = అభదమును పొందినదై, కరిమాలంకారము. ఇలాగే తక్కిన 

చరకణాలకున్నూ చూచుకోవాలి. యీమాదిరి కవిత్వం తెనాలిరామలింగం 

చెప్పినట్టు పతీతి వుంది గాని అతనికి పిఖ్యాతి తెచ్చిన పాండురంగ 

మాహాత్మ్యంలో మాతం యిటి కవిత్వం మచ్చుకుకూ డా తనను 
ళు 

పాండురంగ మాహాత్మ్యం కాక రామలింగం పాండురంగ విజయం 

అంటూ వొకప౦9బంధం రచించి వున్నా (డనిస్న్న్ దానితో యీాలాటివద్య్యా 

లెన్నో వున్నాయనిన్ని విద్వతృరంపర చెప్పుక్ కోవడమే రార ఆ గంఫం 

లోవే యాపద్యాలంటూ ము_క్రసరిగాకొన్ని పద్యాలు చదువుతూ పుండడం 

నా బాల్యం నా6టికి విస్తరించి వుండేది. 

“తే గి. ఆతివకచనాభిజఘన దేహాననము త 

మీనదరసాలతారాజసానిరాక రణము........ హ్ 

అనే పద్యంకూర్చు చూస్తే అందులో వున్న మ సాక్షా 
తూ ఫాలాతుండిక్క్క్కూడా అత్యాశ్చార్యకరాలుగానే వుంటాయి రననర్నే యితర 

“రామలింగ” పదంతో లోకం వ్యవహరించవలసి వచ్చిందేఇ వా అని నే 

ననుకుంటాను. యితని పాండురంగ మాహాత్మ్యం చూస్తే ఎ వమ 

స్థు(డుగా _ కనపడతాడు. దాని గద్యలో రామక్కృ్హు(గా వున్నాడు. నిలో 

మొదటి అమరం “తొ అనేది తీసివేయడం వగయిరా విశేషాలు వాభ్యా 
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నించవలసివ_స్తే చాలా పెరుగుతుంది. డీనికికాకపోయినా యేదోవ్యాసనంలో 
యెప్పుడో, 

చ. అలఘనచందివింబనిభఖ మె తనరారెను వ క మందులో? 
(sme అయనే 

గలిగిన నావమబవేవముల ౩వడి భాసిలె( గప్పుగొప్పు 3 

ఈ లు రదనాంశుకమ్ములవి గుబ్బలకున్ సరదిరాకపోయె. జే 

తులు సరులయ్యొ డానివలె, దో.చెను బొంకప్పటారు నాతికిన్ 

దినకి కొంత వ్యాఖ్యానం చేసి పంచురించినన్తు జ్ఞాపకం. ఆ యో 

వడ్యాలలోడే వొక సీసపద్యం “సీ. ద్వెరదంబు నడతోడ” అనేది. యీ 
పద్యం యేచరణానికి ఆచరణమే సమన్వయిస్తుంది. మాముత్తాతగారు 
దీన్ని వరవడిగా౬ బెట్టుకొని రచించిన సీసపద్యం. “సీ, శరదంబు వేణికి 
శాంత భావమునండె”” అనే పద్యమోః యావత్తూ వొకపదంతో కే తిరుగు 

తుంది. చాలా ఆవయవాలవర్లన దానిలో యిముడుతుంది. “అలరు 

చమ్ముత్తు లీకొమ్మ కలరుంజుమ్ము” అని తుట్టతుడకు కుచవర్లనతో పద్యం 
నుపిస క్రంగా చాలా దూరం వచ్చాము. మాము 

చరాతగారు యమక కవిత్వం చెప్పడం తఆఅచుగా వుండేది. యమకం 

కుండా వారు చెప్పినపద్యం చాలా శ9వణసుఖంగా వుంటుందని కూడా 

యమఘుగుసుంది. ప్రస 

క. తళతళసై బెళబెళనై 

మిళమిళనై మేనికాంతి మిజుమిట్లు గొనన్ 

గళ లలుముకొనియె దిన మొక 

నెలవున తెజవ్వనంపునిగ్గులు దేజెన్. 

యూలాటి ౩ లిలో పున్న పద్యాలు కొన్ని లేకనో లేదు గాని మా 

యురాతగాయడ విశేషించి యమకానికే పాటుపడ్డారు. యమకంమాతిం కవి 
RR 

₹10 కాదా?ఆం టే? జవాబు చెప్పడం కష్టంగాని సహృదయులందజున్నూ్నూ . 

ఆది క£టత్వం కావన చెపుతారు. దానికోసమై కవికి యిష్టం లేక! యినా 

వా శీ సరుకు చేరి తీరుతుంది. చూడండి యాపద్యాన్ని- 
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“ఊఉ. నిన్నటిమావు మాపరమణీరమణీయసభావిథాగథా 
గున్నత రత్నప్ఠి గొలువుండి సురాంగనలాడ. గిన్నరుత్ 

గివ్నెర మీ౭ళటి పాడ దిలకించుచు నిచ్చట "కలరా €6డొకో? 

మన్నిరవద్యమితు౨4(డని మన్నన నిన్నువదిన్ దలంచితిన్” 
యీపద్యంలో నాల్లవచరణంలో వున్న “మన్నిరవద్యమితుండు” 

ఆనేదానిలో వున్న--మన్నిరవద్యు, ఆన్నపదం కేవలం ప్యా కేజీసరుకుగా 

దొర్హిందే. యిది యమకంకోసం కావని వివాదించవచ్చును. ఆ పశంలో 

వ క నన భా! భారితాయులలో ఆందులోనూ ముఖ్యంగా నన్న 

య్యగారి కవిత్వంలో అవపియత్నంగా కొంత యమకం దొర్షుతుంది. 
ఆది ప్యాకేజీసరుకుగా వుండదు. మచ్చుచూపుతాను. 

ఉ. భారతభారత్ శుభగభ _స్తిచయిలబుల 

మ. మదమాతంగ తురంగ కాంచనలసన్మాణక్వ గా ణీక్యు 

ఊఉ. పాయకపాకశాససికి భారత ఘోరరణమ్మునందు 

యిత్యాదులు చూచుకోండి. యాయమకం “మన్నిరవద్యమిత9ండు”మూదె 

రిగానే వుందో? ఆన్యధాగానే వుందో సహృదయులు ప3శిలింపంలగలము. 

యమకంలా గే చితంకవిత్వంకూడా శబ్దాన్ని ఆృశయించికొని పుంచేదే- 
రామకృష్ణ వలోమకావ్యం లోనై నవన్నీ బహుపరిశమచేత సాధి.చివవే 
కాని వాట్లను ఆదరించే పాఠకతోకం చాలా తక్కవ. అంత దాంరాయలఎయ కవ? 

రాఘవపాండవీయం మట్టుకు యెంచలు చదువుతారో ఆలోచించండి. 

వాట్లరచన బహుకష్టసాధ్యమే కాక బహుకర పాండిత్య సాధ్యంకూడా 
నన్నమాటకు ఆండటూ అంగన్కరించేదే. కావి తోకాదరం  ఆయీమాతువ్వ 
లను పురస్కరించుకొని పుస్టేదికాదు. కవి కష్టపడే రచించాండో? సుఖ 
పడే రచించాండో? పండితుడయే రచించాండో? కాకుండానే రచించాంతో? 

ఆయిీవిషయం పాఠకలోకానికి అవసరంలేదు. చెవికి యింపుగా హాయిగా 
చల్లగా మెల్లగా తగలడమ కావాలి. 

ఉ. ఎవనితల్ మమున్ దల(ప నేమిపనో? తమ రాడవారుగా 
రో? వలపింప(గా నెలుగరో? తమ కౌంగిటిలోన నుండగా 
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“రావది యేమిరా? విజయ రాఘవ?*ి*ి యం చిలుదూరి బల్మిమై (6 

దీవరకత్తెనై  పెనంగి తీసుకవచ్చితినో ? తలోదరి. 

యీోపద్యం వొకమహారాజుగారి సాని బోగమావిడ కట్టింది. యులు 

దులో యమకంలేదు, శ్లేషలేదు. సంస్కృతసమాసాలులేవు. కట్టిన ఆవిడకు 
వేదశాస్త్ర శాంతాలతో పాండిత్యం వుందని చెప్పడానికి అవకాశం అంత 

కంకు లేను. నియమనిష్టలు కలదనడానికి యే విజ్ఞాలూ అంగీకరించరు. 

“విటునకే సత్యశౌాచములు వేశ్యకు నేమములేదు” గదా? పెని వుంటకీం 

చినకారణా అేవిన్నె లేకపోయినా యిది యేగంంధంలోమా వున్నది కాక 

పోయినా అధమం వక శతాహ్టానికి తక్కు వకాలంలోది కాకపోయినా యిప్పు 

టిదాంలకానే కాదు యింకా యెంతకాలమేనా వపుంటుంద౦ నానమ్మకం. దాని 

క్యా రణం యిందులో వున్న రసమే. వెళ్యాత్వాన్ని యెంత సాగనుగానో 

పికటిస్తూ వున్న యీపద్యంలో వున్న సొగసుయెన్ని “లలనాజనాపాం 

గాలలో” సంపాదించంగలం ౭ యింకొకపద్యంకూడా చూడండి. 

ఉ. ఎన్నండునేరిచెన్ వెళుకులీచెలికన్నులు కారుకమ్ముల 
న్నన్నకురుల్, పిబుందు వటువె పటువెఖరి గెకొనెం గదే 

మొన్నగవమ్మ? పిన్న మొనమొల్కలు నేండిదెవన్నెలాడిలే. 

జన్నులుమిన్నలతై పయంటసందున డాంగురుమూ6తలా డెడిన్. 

యీ పద్యం కంసాలికుదగ్మ్నయూాదని చెప్పుకుంటారు. యెంతమంది 

ణారహ్మణచవులు గఏమిగూడి తే యా విశ్యబాగహ్మా (డికి దీటవుతాము ? 

యీాలాటి కవి వారితో పున్నా ఆ శావ్లయులు తెనాలిరామలింగాన్ని కూడా 

రమవాండని ఆన్యాయింగా చెప్పుకుంటారు. లోకాదఠాన్ని చూజగొనే 

తివిరి ఆరంభకాలంలోనే రసవంతమైన కవిత్వ మేదో? అట్టిది కాని కవిత్వ 

మేదో? తెలుసుకున సామర్ధ్యం యేర్చడాలి, (అది _దెవాధనంం ఆది 
యేర్పడ్డాక వా౭డేచేనా రచిస్తే దానిలో అంతా కాక పోయినా లేశ మనా లో 

స బం 0 స పాతమపుముంది. ఆలాటి జ్ఞానం అంకురించకుండా రచించ 

దున “యతి_ముం డా: యు. సూర్చుమాతాగవియేి తరగతిలోకి జును 
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వుతుంది. ఆయీ విషయం సంస్కృతంలో బాగా విమర్శించిన గరింథాలు 

న్నాయి “దంతా ఏవకవయ :ఃద్వి(తాణ్యవకావ్యాని” అనినిర్కొగమాటంగా తే 

ల్చేళారు విమర్శకులు. యింకొకవి శేషం. వెనకటికాలంలో యీాకర్మంఅంత 

గాంగాని కొంతగా6గాని వున్నట్టు లేదుగాని యీ !9వ శతాబ్దంలో అభిపా9 

యాల కర్మం వొకటి వచ్చిపట్టుకుంది. ఆ ఆభిపారియాలలో “ఒక్క. 
డేనియ నిజమగునూహ వాియ(డుోగదా? ఆపద్దతిని యాఅభిప్రాయాలెం 

దుకు? “మూఢః పరపంత్యయనేయబుద్దిః:” కనక వీట్లనుబట్టి మూఢులు 

తమ కవిత్వాన్ని ఆదరించి కొంటారనేనా? భవతు, యిది విషయాంతరం. 

యమకం చెవికియింపుగా మృడంగాది శభాలవలె మోయి నిచ్చినా ఆది 

అంతతో ఆ(గిపోయేదేగాని వాసనారూసకంగొ హృదయాన్ని ఆశ్రయించి 
వుండేదికాదు. ఆట్టి పద్యాలు కావ్యంలో ఆయాకవులు (కొందజేఅనుకోండి) 

యెందుకు సంఘటిసారం టే, కాన్యవమంకే? వొకగాావుంవంటి దనుకుం 

దాం, ఆ గామంలో చాతుర్వర్హ్యమకాక యింకా యింకా యింకా నిమ్మ 

జాతులుకూడా వుంటారా వుండరా? ఆలాగే యమకపిధానపద్యాలుకూడా 

వుంచే వుంటాయి. కాని గంం౦ంధమంతా తన్మయంగానే ముగిష్పు మాతం 

నిమ్నజాతిమయమెన గాిమం లాగే ఆకావ్యమున్నూ వుండవలసివస్తుంది. 

యమకమంత కాకపోయినా శ్షేషకూడా మితిమించివా డేపద్రతిని యొగం 

మొత్తుతుం దనడానికి సంశయించవలసివుండదు. 

తే. గీ. నీరజారాతి ! నిను దననెలవు గూల 

నేల సృజియించె విధి సృజియించు6(6గాక 

యేల జై వాతృకుసిం జేసె నేల తప్పు. 

బుడమి ( “బాపేచిరాయు” వన్బెడంగునుడుగు, 

యీోమాదిరిగావుంకే “అన్యదాలోచనామృతమ్” తెగలోకి యేనొం 

ఇమో చేరినా పూర్తిగా చేరదు. యింతకంశకుకూడా నులభపాకం, 

తే. గీ. విమలమధుర మనోహర వృత్తి వెలయు 

వారి. బెొడంగన బుభు లెంతదూరమైన 



యేదికవిత్వం౦ a 
అనేది. యిందులో వారిశబ్దంమాత మే శ్రైషి ంచి పద్యానికి యెంత 

సౌగసివ్వాలో అంతాయిచ్చింది. 

చ. వల, బడి యున్న జక్క_వ కవన్ బురణించుచు సన్న పెంటలో 

పల వలిగుబ్బదోయి కనుసండువు నేయ(గ మోడ్చుచేతులొ 
దలను ఘటించి మొగిక్కి_డి పదంపడి మైల్లన డఢాయం౭బోయి తొ 

య్యలి విరిబంతి దోయిట నుపాయన మాయన కిచ్చి యిట్లనున్. 

యూ మాదిరిప పద్యాలు భగవంతుని తేజస్సుమాదిరిగా స్వయంపు) 

కాశకాలు. అంఆే, సేవ వగయిరాల అపేక్షలేకుండానే సహృదయా హద 

రాలుగా కంతా కట 

ఊఉ. (మొక్కిన నెవ్వ రేమన(డు మోమటు వెట్టుక చక్క_ (బోయె స్ 

దిక్కును జూడ(డాయె నొక దీవనమాటయు నాడండాయె వీ. 

డెక్క డివై ప్పవుండు మన మేటికి మొ9క్కితిమమ్మ ఆక్క_టా ! 

నెక్కొ_ని చెణతీబుదియమెయి నిదురంబోయినవానికాళ్ళకుకా. 
6వ ఈ. యి 

చ. పకట జితేంది9ియుల్ మును పరాశరకౌశికులంతవారు స్త్రీ 
అలక వళు, లంతకన్న మిగులన్ దృఢవమౌ మగకచ్చ బిగ్గంగ 

ట్టుకొనంగ పీతండెంత శుకుండో $ హనువముంతు.డొ! ఫష్ముండో: రునా 

యకు(.డొా: తలంచుకో సరసిజాయతతోచన : నెమ్మనమ్మునకా. 

యో ఘట్టమంతా యిడేమాడిరిగా వుంటుంది, ఏట్లకు వెల చెప్పు 

వలసివ నే న్ా స వగ్గాన్నుంచి యెవరో దిగిరావలసిందెగాని అస్మదాదులవల్లి 

అయీ పని కాదు. యిందులో శబ్లవె చితర్యంగాని శ్రేషాది అర్హవై చిత్యం 

గాని చేదు, యింక యేమిటి వుంటా ? అంతే : కవిత్వంమా(త్రమే వుంది. 

షయ మధికమనోజ్ఞా వల్క_లేనాఒపి తవ్వీ”అనే తెగలోవి యాపద్యాలు. 

యో పద్యాలు మాతంమే కాదు యో వై జయలతీవిలాసం యేభాగంతీసి 

చదివినా యీూలాంటిపాకంలోనే వుంటుంది. 

మ. జకంంకగితి నాంటనుండియును భూదాంన్నంబు వర్జించి మా 

భుకరప్క%క)య కారహ్మణాన్నమె భుజింతున్, గానిచో వెష్టవ 
€ 
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పికరంబిండ్ర గులాము సేయిదు స్వయంపాకంబు (శ్రీరంగ శౌ 

యికృ్కపన్ వెళి దినము లీక్రియను స్వామీ | నేంటిపర్యంతమున్ . 
hee) 

యీ లాటిక పితరం యెన్నిజన్యాలో చేసిన పుణ్యపరివాకం వున్న వా 

శ్ళకు(గాని సంఘటించదు. దీన్ని సమన్వయించుకోవడానికి నిఘంట్లు 

వగైరాలతో లేశమున్నూ ఆవళ్యకం వుండదు. దా్రక్షాపాకమంటే యిదే. 

వందపద్యాలకి వొకపద్య మేనా యూలాంటిది వుండని పద్దతిని కవిత త్వం 

చెప్పడానికి సిద్రపడడంకం కే అవ్య _క్రత్వం మతోటి వుండదని పూర్వమహో 

కవులు నిర్మా న మొల పెట్టివున్నారు. 

థో, నాకవిత్వ మధర్మాయ 
(య 

మృతయే దండనాయవా; 

కుకవత్వం పున స్వ్పాక్ష 

న్మృతి మాహు ర్యానిషిణ 8. 

యింతకం కే చెప్పందగ్గవా శ్లైవళ్లుంటారు 2? యీలా ఖండితంగా 

చెప్పినప్పంటికీ పాపం యెండటో వృధాగా పరిశమ చేసి “కాగిలాల్ 
వృధా చేసి కవిత్వ మల్లిన రుచించునె ? అయ్యది గడ్డిపచ్చడిం జేసిన 

యట్లు లుండు” ఆనే మా నానారాజసందర్శన వద్యవా గాన్ని స్యరింప( 
డం 

జేస్తూ వుంటారు. ఆ యీవిషయంలో యెందతో వారివారి అభిపాగియాలు 

విస్తరించి వున్నారుగాని యెంద జన్నివా9సినా నిజమె నమార్గాన్ని తెలును 

కొని కవిత్వాన్ని నడిపించేవారుమాత90 మిక్కిలీ మృగ్యంగానే కనవడ 

తారు. ఆలాగేకాకపోతే “*పండుగునాండూ పాతమొగు దే” అన్నట్టుయెన్నో 

శతాబ్దాలు గడిచిపోయినా ఆకాళిదాసే ఆభవభూతే ఆనన్నయ్యభ ట్ట (ప్రత్యక్షం 
కావడానిక్సారణం యుమిటంటారు ? ఆకవిత్వాలు జీవనదులవంటి జీవకవి 

త్వాలు కావడమే తప్ప మజశివక కారణం వుండదు. 

“పవులయమారుతములదితి మలయనలయు” ఆని బుద్ధభగ వాను(దు 

యేదో సందర్భంల్ చెప్పివున్నా6డు. దాన్ని మనం కవిత్వవిషయ6తో 

వపయోగించుకుందాం. బడబడమంబటూ కంక రరాళ్ళమీ(దవెశ్చే లుండిలాగ7స 
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నడిచకవిత్వాన్ని నహృదయులు మెచ్చుకోరు. ఆ సంగతిని యెవరో వొక 

చయుహాకవి యావిధంగా తెలుపుడు చేశాండు. 

డాలి షి జ మట? పటఇతె స్పుటం పటు రటంతి నె యాయికా 8 

పఠంతిచ హఠాత్తరాం ఖఫఛ కేతి పాతంజలాః 
వయం వకుళవుంజదీ గళదదిణ మార్సియురి 

ధురీణళుభరీతిభిః; ఫణితిభి। పగీమాడామహే 

యూ శ్ర శారలతో పూర్వార్తరదచనకున్నూ య్ _త్తరార్ల రచనకున్నూ వున్న 
చెచం గమనిస్తే సర్వమూ తేలిపోతుంది. గాని ఆ "భేదాన్ని గమనించే 

వూరు మృగ్యులు గా వుంటారు. 

కార్ లాం మపశ్చితా మపశ్చిమే వివాద కెళినిశ్చా బె 

సపత్నబజి త్యయత్న మేవ రత్న ఖేటదీక్న తే 

బృహస్పతిః క్వ జల్బతి క్వ సర్పతి పిసర్చరా 

ఉజసన్ముఖశ్చా షణ్ముఖ శ్చతుర్కు ఖశ్చ దుర్శ్ముఖః. 

అని చదవడంతోట స్టే కొందఆు కవిత్వమంకే యీలా వుండాలిగాని._ 

తే. గీ. కుందనమువంటి మెను మధ్యందినాత 
పోప్పహతి. గందె వడందాకె నొప్పులొలుకు 

వదన మస్మదృహమ్ము పంపను జేసి 

బడచికలు వాసి చనుమన్న బాహ్మాణుండు. 

యూలొా నిద్దరోతూ వుం రేం బాగుంటుండి అనేవారే లోకంలో 

సర్వ(డా (పౌమరులలో కాదు మహాపండితులలో నే కనపడతారు. యీవిష 
యంతో అనుభవాన్నిబట్టి వొకమాట వాగిస్తాను. వండితులకం పేకూడా 

పావురుల తోడే (సామాన్యులలోనే అన్నమాట) రసజ్ఞు లుంటారని కని 

6గలిగాను- ఆ కనిపెట్టడాన్ని బట్టియ్యేచే సుమారు యిప్పటికి నలభై. 

చుళ్ళకిరితము యీ డైందివిధంగా వా ్శయవలసివచ్చింది. 

జ కేవలు వెందబలణునేసి కావ్యకృ 

ద్చావము నిర్లయించి రసపాక మెణింగి సుఖించి. మించి వ 
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మహో! వహవా!: యటంచు ముదవమందః:గ నరర్వు కొద్దికౌద్దీ ఆ 

యా విషయమ్ములన్నియును నారసి తలౌకికచాతురీమతి 

శ్రీవిభవమ్మునం జెల6గి చేటున కాకరమౌ ననూయకున్ 

భావము లొంగనీ కనుభవమ్మున మించిన మిమ్ముబోటి వి 
ద్యావిదులొ రసజ్ఞాలకు దది? ౦సముల్ పొడకట్టు. గాళిదా 

క్ పరంలకత ౩ పల నం 

చాలును. యా మాలిక యావత్తూ యీవిషయాన్నే బోధిస్తుంది. 

మొ_త్ర్తంమ్ (ద మారకేమిటంటే; యేకవికేనా లోకంలో "వె పెద్దపేరు రావలని 

వస్తే దానిక్కారణం అతనికవిత్వామందు వుండే కబ్దాడంబర మని మాతం 

అనుకోకూడదు. పోతరాజుగారు తజుచుగా అంత్య నియమాన్ని మన్ని 

ర్తూవుంటారు. 

జగ తయో భవన శాసనక_ర్హకు హొిసమాత9వి 

_స్రవిలింపభ_ర్తకు నుదారపదవ్యవహా రర్లకున్ మునీం 

దంస్తుతమంగళాధ్వర వితానవిహ_ర్తకు నిరరిగళ 

న్య_స్తసువర్లసూతరి పరిహాృర్తకు దానవలి రోకభ_ర్హకున్. 

ఊఉ. స్ట 

ఆయీ పద్యం లోకో త్తరమైనధారలోనే వున్నా ఆయనక “సరు 

తెచ్చినపద్యాలలో యిది చేరవలసి వుండదు. ఆ పద్యాలలో శద్బవె చిత్యం 

మచ్చుకు కూడా వుండదు. 

ఉ. నల్లనివాడు సద్యనయనంబులవా (డు కృపారనముు “హె ee 

జలెడవా డు మౌళిపరిసర్చితీపి ంఛమువా(డు నవ్వురా 

జిల్పమొగమ్మువాందొకండు చెల్వలమానధనమ్ము€౬ దెచ్చెనో 
మల్లియలార ! మీ పొదల మాటున లేండుగదమ్మ చెప్పరే = 

యీామాదిరి పద్యాలవల్లనే పోతరాజుగారిపేరు కవిమండలంలో 

సువర్ణాక్షరాలతో శాశ్వాతమయిందనీ సర్వులూ (సహాదయత్వం వున్నవా 

రె తేనే అంగీకరిస్తారు. భాగవతం అండా పరిశీలి స్త (పోతరాజుగారి 

కవిత్వభాగంలోనే అనుకోండి) యీోలాటి పద్యాలు ముం రక శత 
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మానానికి మించవనుకుంటాను. తావన్యాతింతోనే లోకో త్రరమెన మేరు 

వతిష్టలు పోతరాజు గారికి వచ్చేశాయి. 

ఆ. వె, ఆధఢుుూ (డెక్క_+డున్న నందు పూజ్యులే 

వ. సున్న అెకె కే_నట్లు 

ఆతడు వోవుమీ(ద నంద అపూజ్యూూలే 

సున్నమీ(డ సున్న లున్నయట్టు. 

యీ మధ్యకాలంలో యువకకవులున్నూ, బాలకవులున్నూ కొ తపం 

థాగా కివిత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు. వారు శబ్రవై చితికోసం పాకులాడడం 

లేదు. అంతే కాదు యే రసాన్ని పురస్కరించుకొని రచన కారంభిసారో 

దాన్ని పోషించే విభావానుభావాదులలో చాలాభాగం వడులుకొంటూవు 

న్నారు. అంపే యేమన్నమాట ? ఒక్క-పెిభావా న్నే రంగస్థలాని 'కెక్కించి 

కొన్నిమాటలు అవేనా యేలాటివంటారు ? పారిభాషికాలు గుదిగూర్చి 

తోకంమిందకి వదులుతున్నారు.  అసలువారి సహవాసం వుంచేతప్ప 
ఆ పారిభాషికాలకు పామరులకేకాదు పండితులకున్నూ అర్ధ మేకాదు తాత్చ 

ర్యమున్నూూ తెలియడంలేదు. అసలు ప9ధానానికి యెన్నో బురఖాలు 

అలంకరించి రంగానికెక్కి_ సె తప్ప తావన్మాతాాన్నే బయటపెట్టడం జరి 

గితే అది సహృదయరంజకం కాకపోగా అంతతో శాంతించక పరమా 

చసహ్వాన్నికూడా కలిగిస్తుందని లోకానికి బోధించే విధానం యేలాటిమాట 

అతో వాగియాటో నాకు చోధపడక యేలాగో యీచివరిమాటలు [వాశాను= 

యించకన్నా స్పష్టంగా వా? సేయెడల ఆయా కవులకవిత్వంనూట ఆలా 

చుండంగా చేను వొసెనవా%6కే అసహ్యంగా వుంటుందని భయపడ్డాను. 

గా తెచ్చిపెస్పై సాగ కాని అసలులో వున్న దేముంది ? “వప పుట్టమృ్య “తికి” a 

UE 

WR 

స్తనౌ మాంగగ9ింధథీ కనకకలశా విత్యుపమితౌ 

ఖం వమ్యాగారం తదపిచ శశాంకేన తులితమ్ 

న్యూ రన్తేన్నం కరికరశిరన స్పర్డి జఘనం 

కు ర్నింపచ్యుం రూపం కవిజనవిశేషె షె గురుకృత మ్. 
Ss 
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యీళ్లోకంలో తక్కి_నదంతా మనకొద్దు, నాలుగో చరణంలోవపున్న 

ఆంశాన్న మనం తీసుకోవాలి. కవిపోషణ “చేయడంలోనే నాయికాగనా _రు 

కుల అందచందాలు గాని శీలంవగయిరాలు గాని వన్నె కెక్కి. సహృదయు 

లను ఆకర్షించాలి. అట్టిస్టితిలో ఆపోషణ  మేమీ లేకుండా “యూును” 

ఆంటూ “తోసిరాజని” పిధానభాగాన్ని మాతం రంగాని కెక్కి. స్తే (అడు 

గుతారూ ? యి&క అహో: స్వామిరూపమడగనా,ఎ) ఆదిసహృదయాకర్షక 
మవుతుందని నాకు విశ్వాసం కలగడంలేదు. నేను యా కొత్తరకం కవి 

త్వాలు కొన్ని శిద్దగా చదివే అవి అయోమయంగా తోంచి యీ మాట 

(వాశాను. ఆందుచేత పిభావానుఛావాదులు పరిమితంగా (చేద స్త స్తం లేకుండాా 

వర్షిసూ పంధానభాగాన్ని హోకించవలసిందనసనే నే నభిపారయపడ తాను. 

యమకాదులుకూడా యేకొంచెమో కనపజిచడం తప్పుగాదు గాని వాట్లకే 

పారిధాన్యం యి స్తే మాతం ఆ కావ్యం పయికి రాదు, రానే రాదు. వసు 

చరిత9లో యెన్నో భాగాలు చేద నస్తంగా వున్నవివున్నా ఆచేదసాన్న్ని మభ. జే 

రించతగ్గ కవిత్యభాగాలు కూడా సి వరించి వుండడం౦ంచేతనే ఆకవిత్వ్వం 

సహృదయ హృదయా ప్రోదకం కావలసివచ్చింది. 

సీ మందయానము నేర్పు నిందిలదిరాజీవ 

రాజీవరాజ న్యరాళరాజ్. 

యిందులోవున్న ముఖ్యమైన ఆర్ధం ఆ గరిరాదేవిక హూంనలు నజ 

కలు నేర్పుతూ వున్నాయనేది. బాగాలోతుగాపోతే గిరిక నడక మనోహా 
రంగా వుంటుందని య్యేవే. ఆస ంచర్భాన్ని యెంతో సౌగనుగా కవి పోషిం 

చాడు. దాన్ని వున్నదున్ని (వాసి వూరుకుంటే ఆదికవిత్వం అనిపించు 

కోదు, కాని పయిత్య మనిప్ించుకుంటుంది. యిప్పటి యువకవ రీమాట 
విశ్వసించరు, తత్తధాన్తామ్. యమకాన్ని బుతువర్లనంలోనో అరణ్యసము 
దా9దివర్షనం తోనో వాడి తనపాండిత్యం చూపించుకుంకే బాగుంటుందని 
భారసిమహాకవిరచన తెల్పుతూ వుంది. భారవి పంచమస్సర్గ చూడండి. 

ఆ సర్ల యావత్తూ హిమవత్సర్వతాన్నో మజోపర్వతాన్నో వన్హ్రించిన దే. 
కాళిదాసు కుమారసంభవంలో ప్రధథమస్సర్ష్లలో పర్వతాన్ని వర్షిస్తూకూడా 
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యమకచికంకవి త్వాలతో వర్షించ లేదు. దీన్నిబట్టి యీరీతిక విత్వాలు ర 

స్యోరకాలు రావన్న మాట స్పష్టంగా తెలుతుంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే 

యక్క డాకూడా ఆకవిత్వం ఆత. డొప్పుకోండని స్పష్టం. చతుర్విధ కమి 

త్వాలతోటీ నింపినకావ్యాలలోనేనా చివరకు పేరు తెచ్చేవి భావపుధాన ఎగా 

చెప్పినపద్యా౩౭ అవుతాయి కాని యితరంకావు. అబ్బాయీ : వసుచరిత్రలో 
దెదేనా చొకపద్యం చదవవలసిందని యెవరేనా పృచ్చచే స్తే ఆవిద్యార్శి 

రసారనవివేచనకలవా౭డే అయితే, 

డ్రా ఆపవ్కోదృవునోలగంబునకు దీవ్యద్ద్వీపినుల్ నిచ్చరా 

రో? పోరో ? మతి యందజేనియును వారున్ మేము సంధింపమో : 

యేపద్మానన6 జూచినన్ జలవియ : ని స్నీక్షించినట్లుండ దే 

లా! పల్కాటలు పూర్వజన్మకృతముల్ గా(టోలు న్ నెయ్యముల్. 

(యీ పద్యానికీ ఆకొండి రామవమూర్తిగారికీ యింకొక వ్యక్తికీ 
సంబంధించిన చరిత9 మతొకప్పుడు వాషస్తాను యూ మా దెరిపద్యాన్న్నే 

చదువురాండుగాని, 

స్స్ జనక నత 9 ఫలంబయిన పాలపావ(6డు 

వరవృద్ధిగాంచు జై వాతృకుండు. 

యీ మాదిరి పద్యాన్ని చదవండు. ఆ పద్యం మాతం సరనమె 

నదికాడా? అంటారేమో! సరసమైనదె. అయినా మొదటిదానివంటిదిగాదు. 

చదిబేఎప్చటికల్లా అర్హస్సూ_ రి కలుగుతూ వుంపేనేగాని ఆలాకాని పక్షంలో 

ఆ పదాం చొుందరనసనవంతమెన దెనా సహృృదయహృదయాక రకం కాజా 
అ a యా 04 

లయము. ఆము ర్త మాల్యదలో ఎంతో అలంకారపు సరుకు వుంది. పాకం 

మూరిడేక దారం. ఆందుల్ రోనున్నూ. కూర్పు డౌంక తిరుగుడుకరాచ్చుగా వుం 

మును TPO పన కలగా వుండదుకూ డాను ___ అయినప్పంటికీ కొన్నిపద్యాలు 

అ ఎరికా లుగా యేలా పడ్డాయో పడ్డాయి. వాట్లకోస మే ఆ గృంథాన్నీ 

చవవవలసి దహ్తూపుంటుంది. “నక్షుత్రతారాగిహసంకులాఒపి జ్యోతిష్మతీ 

చందమున రాత్రికి” అన్నాయ కాళిదాసు. ఆపద్యాలు కొంచెం రుచి 

చూపుతాను. 
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తే. గి. నంగతియె యోయి!: యిసుమంక టింగ ణావు 

త_తనిరయవాదంబు తరమె? నీకు 
2 29 

ఓడి తేనియు వద్దు మొత్హో యనంగ 

లింగమును గట్ట కుడుగ మెజశింగి నెడువు. 

యింకా యీ ఘట్టంలో ముత మూడు నాలుగు పద్యాలు యిదే 

పాకంతో నడిచిన వున్నాయి. యిది (దాకాపాకం. నాదికేళపాకంవోరనాడా 

కొన్ని యాలాటియెన్నికకు వచ్చే పద్యాలున్నాయి. కొంచెంచూపుళాను. 

మ. తల( బకచ్చట 6 స బాతువులు కేదారంపుంగుల్యాంతర 

అన నళ చాన అతన అది అ వో గ స్థలి నిదింపంగం జూచి ఆరెకు లుషస్నాత (వపయాడడ్విజా 

వళిపిండీకృతళాటు లంచవి తదావాసమ్ములం చేర్చరే 

వులడిగ్గన్ వెసంబాజువాని6గని నవ్వున్ కాలిగోప్యోఘముర్. 

యీ పద్యంలో కవిత్వానికి పరమావధిగా (జెప్పే యావత్తు చూగ్య 
తలూ పుంజీభవించి వున్నాయి. యిమిడికకు వుదాహారించనలనసివ LE 

కవితా పిసంచంలో దీనికి అగ9తాంబూలం తప్పుడు. గంధ అ సల 

భీతిచేత యింకా వుదాహరించవలసినవి ఈలాటివి మబికొన్ని వున్నా ఒర 

మిస్తున్నాను. శా. ఆనిష్టానిధి గేహసీమ నడురేయాలించినకా-మ. గృహ 

సమ్మారన మో? జలాహరణఐమయమో-నగయిరాలు చూచుతోలడి. త్ర 

రాయలు యింత ఇంచి కవిత్వం చెప్పేవాండే అయినా తయచుగా 

“ఒక్కొక సంకేతమ కా కత(డ రన న్నే గాగ” మాదిరి వవిర్వమే 
చెప్పి వుండడంచేత ఆయన కవిత్వం “*లోకులరసనతె యాకులుగాిపుందే 
తరగతిలోకి చేరింది కాదు_-నాయెణిగినంతలో ఆము_మాల్యదతో జాలా 

పద్యాలు కంఠోపాఠంగా వచ్చినవ్నారల్లా రా. అల్లంరాజు స్నుబహ్మాణ్యం 

కవిగారు మాత మే. వ్యాఖ్యానం సమగ్ళమెనది వున్న్నప్పంటికీ ఆము గ్ర 

మాల్యదలో పద్యాలు యెన్నో, ఆర్లంకానే కావు_కృత్యాద్యవస్తలో హహ 

వారివంశవర్షన సదాలటో వున్న__ 



యదికవిత్వం౦ ఖల్ 

మ. ఆఅలుకన్ యూటకధట్టి కాఖురపుటీ హల్యన్ ఖురాసానిపు 

చ్చలు వోదున్ని ల జాంగల శేంణికిన్. 

అం పద్యంలో కొన్ని సంసిడాయాలున్నా'యి. ఆసంపిదాయాలు 
తెలుసుకుంయకేనే తప్ప (ప్రతిపదార్థం తెలుసుకొన్నప్పట్ిక్రీ అన్యధా దాని 
తాత్పర్యం కాదుదానిఫలితార్థం తురుష్కరాతై న బాదులఖానుక్ణ కృష్ణ 
రాయలు జయించా6డని తేలుతుంది. తేలితేమాత౦90 లాభమేమిటి? ఖురా 

సాని పుచ్చులు పోయేటట్టుగా దున్నడ మేమిటి? వగయిరా శంకలు నివ 

ర్తించడానికి కొన్ని సంపఏదాయాలు తెలియోలి అవన్నీ 'తెలిసినకర్వాత 

ఆశద్యంలో వున్న సాగసు ఆనందజనకం అవుతుంది. ఆ యీస్రితిలో 

వుండే కవిత్వపాకాన్నే నారికేళపాకం అన్నారు సహృదయులు. కొంత 
కష్టపడ్డతర్వాత కూడా యేవిధమైన ఆనందాన్నీ కలిగింపని కవిత్వమె 
తేనో? దానికి పేరేదీ వున్నట్టు లేదు. “తే కే న జానీమహే”. ఆలంకారిక 
వామను6డు చెప్పిన “విచిత9పికారాహి పదానాం పవృ తిః, వామన 

యనా, వాయోారురితి భవతి, నతు వామవదనా వావముచరణేతి అనే సంద 

రాన్ని రాయలు టె _త్తిగా గమనించిన లేదు_పదం శా ప్రసిద్దమవశ మే 

రావలసింది గాని యితరంతో వని లేదనుకొనే పక్షంలో ఆలాటి శబ్దాల 

రరార్పు చెవికి కంటక వాాయంగా వుంటుంది. విద్య శాస్త్రరీత్యా మూరు 

కొండ, నేపాళం, కసింత, వగయిరాలన్ని భక్షణయో గ్యాలుగానే దనపడశ 

రాయి, యెందుచేతంటారా? తోటకూర, గోంగూర వగయిరాలకు వా౨సి 

నమాదిరిఎణాలే వాట్లకున్నూూ వాయడం అందజణూ యొజింగిందేకడా ? 

ణ్ 
ళో 

మీ 

శ 

G డూ వాిసినప్పం టికీ జనులకు (రోగంవ స్తేతప్ప ఆవి అన్నా ధారాలుగా 

యర్పడరేదు. (రోగికేనా మందుగా యిస్తే యిస్తారేమోగాని కూరగా 
ఇ" జ్ జ "లై ఇ ల భో వే QO. శ్ లే వ్ రాదు ఆలా” శబ్బకాన్తురీత్యా నిర్దుష్టమెనంకమాత9౦ల్ నె ఆపదం (వయో 

గార ౧ తాదు=దీ స్వా సన్నయ్యగారు “షహాతు పషంవ్యాహార్యం౦ సంకేతిత 
లో a) 

నుఖరిగెద్ద్ల మేవపవమ్” అన్నారు. ఆలాటి సుపషిసిద్దపదా లెనప్పటికీ దేనికీ 
ళు అనన 

డని అంశకెడాగాకుదుతుతుందో దానికి డానికే నంబంధథం కల్నాలి (చంద 

స్కా చందన్మిళత్తో గాని యితరాలకు కల్చడం క ర్ణరటువుగా వుంటుందని 
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వామను€ డభిపాియపడ్లా(డు. దీని కింకా వివరణం వాస్తేకాని సర్వే 

సర్వత యువకవుల మనస్సుకు జాగాయెక్క_దు. కాని దానికి తగ్యశ్వక్తి 

నాదగ్గిణ వున్నట్టు చేదు. తన అభిపాంయాన్ని యితరులకు యొ క్కే_ టట్టు 

వాియడమంే సామాన్యంకాదు, ముభాముఖీని జోధించడం సుఖంగాని 

వాగితమూలంగా బోధించడం చాలాకష్టం. ఆసలు కవిత్వానికి పున్న 

చిక్కంతా దినిలోనేవుంది. 

ఆఅఉనుబ౦0౦ధం౦ 

విషయాన్ని సంగిహించి వాంయడానికే సంకల్పించి మొదలు 

పెట్టినా, వార్టక్యదోషంచేతో యేమో కొంత యితరివిషయంకూడా దొర్లి 

పిధానాంశం మబుగుపడిండేమో ? అని అనుమానం కబగఏతూ వుంది. 

కనక మళ్ళా కొంచెం వా?స్తూన్నాను. లోకాదరాన్ని అపేషించే కవికి 
శబ్లచిత9ం యేమీ సాయం చేయదు. కవిత్వానికి కావలసింది అర్హగాంభీ 

ర్యంగాని శబ్దగాంభీర్యంగాదు. ఆయీ గాంభీర్యం పద్యాలలోనే యిముడ్చ 

నక్కఅలేదు. గద్య కావ్యంలోకూడా యిముడ్చవచ్చును. కాని గానసా 

హాయ్యం పద్యానికే కాని గద్యకు వుపకరించదు. యింతేకాదు, కంలో 
పాఠంచేసి తరించవలసిన విద్యార్థిలోకానికి గద్యరంయ పద్యం యెక్కువ 

పిస్తూవచ్చారు. వాల్మీకికి పూర్వం గద్యకవిత్వమె కార వద్యుర పిత్యంరకాడా 

కొంత (వేదంలో నన్నమాటు వుండేది గాని అది యెవరో గాని అందటూ 
యెణి(గింది కాదు. అందటూ యొజింగిన భఛందోమయవాజ్యయాని 

ఆద్యుడు. కనకనే “"భువింగవితాకన్య. బుట్టి చె చెవాష్షండు అం (పుతిజ్బ 

వాల్మీక్కి. దక్కింది. ఆదికవిత్వంగా యావన్మందిపండితులూ కవులూ 
గౌరవించే రామాయణంలో యిటీవలికవులు వారి వారి కవిత్వాలలో (ఐచేళ 

"పెట్టిన శబ్దచిత)ం కనపడదు, యిది ఆవశ్యక మయినదే అని చెప్ప్బుందగాచే 
ళ్ 

అయితే ఆ మహాముని వుపేక్షించేవాండు కా6డు. వార్మీకిరామాయణంలో, 

శ్లో. రామం దశరధంవిది మాం విది జనకాత్మజామ్ 
ne) a ఈ యు 

అయోధ్యామటఐం విది గచ్చతాత యధాసుఖమ్. 
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చొదరై నళ్గోకాలకు చెప్పే విశేషార్హాలు యిటీవల వ్యాఖ్యాతల 

అ ws కాని కవి యెజింగి వున్నవి కావు. అంమచేత అట్ల 

న్న కా చ్లాలం త్ న కవిత్వం ఆదరణవాత౨౦కాదు. భారతంలో కొన్నీ 

సృమాన్షాలు కవపడతాయి,. అవిమాత9ం గరింధక_ర్త యెతింగినవే అని 

30 ti ff 
(tn tr 

త్ో వాప్పువక తప్పదు. దానికి శష్టపరంపరాగత మైన యితిహాసం (విఘ్నెశ్వ 
వార ర్ సంబంధించింది పోందృలంగా కనపడుతుంది. ఛందస్సులు 

న్నివున్నా అనుష్టుష్పందన్సుకు సాటి వచ్చే ఛందస్సు సంస్కృతంలో 

ఇదని డాని పాంచుర్యాన్ని పక్సే తెలునుకోవచ్చును. తెలుంగులో 

నికి దిటయినది దికిపదగానే కనపడుతుంది. రంగనాథుడు మొదలై న 

వులు కొందు ద్విపదనే ఆమోదించి కవిత్వాన్ని నడిపించారు. కాని 

యేమైనా సంస్కృతంలో అనుష్టుష్పందస్సుకు వున్నంత పా9చుర్యం దీనికి 

అదు. పంగా ““ద్విపదికా వ్యంబు--_దిడ్తిగంత ఆంటూ తెలుగులో యేవ 

గిలపురూడా బయలుదేటింది. యిది ళోచ్యుమే కాని పలువురు కవులలో 

నూటికి వొక్కరూ గొరవించినవారు కనపడకపోవడంచేత ద్విపద అంతరిం 

చిందనే ఆనకోవచ్చు. పడమటిదేశంలో ద్విపదరామాయణానికి వున్నంత 

పిచారంలో యెన్నోవంతూకూడా ధాస్కరరామాయతణానికి వున్నట్టు లేదు. 

w 
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“ఉన్నాడు తడవుగా నున్నా డతండు 

మన్నాడు నిన్ను దెమ్మన్నాండటన్న” 

యోరీతిని యెంతో రమణీయంగా వుండే ద్విపదకవిత్వాన్ని యిటే 

జరివారు “తోపరా* జనడం విచార్యమే. నిన్నమొన్నటినుంచి కొందజు 

నేయాసువరాలాలు “ముత్యాలసరాలు” లోనై నవి కొత్తవి కల్పించో యేపా 

టలలోనోచూచో రచిస్తూన్నవారు వున్నా వారేనా యీద్విపదని పైకి తీసుకు 

రావడం లేదు. యెవరూ దీనికి మొగ్గలేదుగాని మొగ్గేపకంలో భారతం 
+ wy 1 అస్త జ ర్ జ్ అధు యము, 

యూ అటూ అమా దివ్చిబిలులు అనువది స్త తాగా వుండే దనుకుంటాను. కవి 

గో ఆ Suess As z న్ అన్న ర వో 

చంయలవారు పన్యాలలో ఆనువద్నిస్తు మళ్ళా మనంకూడా పద్యాలలోనే 

అనువడదిలచుడలకలకే ద్విపదలో అనువదిస్తే చాలా నూతనత్వం కనపడి 

క జప య శ జ IE Ne ory పుస. నాతోటి వృద్దు (డికి యీావూహపుట్ట పయో 
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జనంచేదుగాని యెవరేనా యువకవులకు యూవూహ పుష్టేటట్టయి లే 

ఆహాహా ఒగయోజనకారిగా పదిణమించి ఆం(ధ్రాని3 వకనూతనాల _.రారాన్ని 

గబుందాదించ ౫ యగుతుందనుకుంటాను. ద్విపద కవిత్వంలో శద్దచివాంనిక్ 

పాటువడేకవికికూడా అంత విశేషావకాశ౦ం వుండదు కనక ఆయోరచన 

చాలా అన. కూలంగా వుండడమే కాకుండా “సంస్క్యతముం గని గేలి” 

చేస్తుందనికూడా నేననుకుంటాను. శేష, ద్వారి, మొదలై నవికూడా శల్లు 
వాలని లా టా యాం Co 

చితారాలగానే పరిగణింపబడతాయి. వీట్లని యెంత తగించివాడితే (నల్ల 
వూ గ ధా 

మందులాగ కమ౩రం అంతరమ్యు౦గా వుంటుందె. దీన్ని గూర్చి నారతో 

దుల క వ్యాలే మనకు సేరిరకోలు కనక వి_స్హరించేది లేదు. నారకకాయమకం 

చేతనవునుసు యా అని చెపుడానికో అన్నట్టు కాళిదాసు నవమస్సర్లలో 

కళ ల. నగరంధకరౌఎనః” ఆంటూ యావత్తుసర్లా అచేమూదిరిగా 

నడిపించాడు. యింకోటి “కవికంఠపాశలి” ఆంటూ వారపు సరం డనహడనిం 

తుంది. ఆవి శారూలకోకాలు. “ఖడీవ తగరాఎవ తచరవ రు_ంభాణ. 
ం గా Fa ఖతి శు 

0 

ఫ్రాజవత్"”” యామాదిరి (అర్ధళూన్యపు చతుర్రపాదాలతో నే వుంటాయి 

ఆళశ్లోకాలు. ర్ట ఐ లేళలవే అవని తోస్తుంది. లేకపోయినా నిఘలట్ల్లు డగ 

పెట్టుకొని యెంరేనా చెపితే చెపుతారేమో ? చెప్పనివ్వండిగాని ఆది కాశి 

దాసుగారి కత్వం మాతం కాదు. కాళిదాసాదులు తగినంత నామగి? 

వున్నవాళ్ళవడంచెత వాళ్ళు యమకం నడిపించినా కొంత రసం రనుయ 

తుంది. యితరుల కవిత్వానికి యీభాగ్యం పట్టదు. చమముచెప్పిన “రాళితా 

_స్తవాన్ని” మెచ్చుకొనే పండితులను చూచినప్పుడు నాకు సిగ్గుగతిగేది. 

_కాళిదాసుగారి *“'దె్య్వపాయన పిభృతి శోకాలకున్నూ మా*ోనాశీకడా మూ “తల ' al & ta స 
దితిశోకాలకున్నూ పోలికేళేదు. అయితే యేమి, మావాట్లర్ "పరమవచ్చిలది 

మెటా. త్. 

(“పుత్వై రృళో లభ్యతే” *'అనప్పిండి అమ్మన్నగారిదీ బట్టతల నామొగు 
డెస్ బట్టతల” కాబట్టి ప_డితులలో కూడా క విత్వత _ర్ర్వాన్ని నిర్ణయించే 

వారు తక్కువగా నే వుంటారన్నది నిష్కృష్టాలళం. 

“రో వేత్తి కవితాతత్త్య మీశ్వరో వేత్తివా నవా 



యదికవిత్తం: 

ద కవిత్వం: అని ప౦ళ్ని సే జవాబుచెప్పడంలో చాలా విప రతి 

పతులు కనపడతాయి. యేమంళకేే ? భిన్నదుచిర్చి లోకః. కొందథికి కొన్ని 
మటికాందతి3 మతికొన్నిస్నీ రుచిస్తాయి. కొందు యేదీతెలియక 
లోకంలో యెవరిని మెచ్చుకొంటూవుంటారో తాముకూడా వారికవిత్యానికే 

వోటు యిస్తారు. కనక పయివిధంగా పిశ్నించడంకన్న అనాతోచనపని 
పుండదనిన్నీ తోస్తుందినాకు; కవికర్హరసాయనకవి ((సంకుసాలకవి 

“అవివో : కవితల్” అని తేలికగా అనేశా (డు. ఆవంటపే; యేవి* అనే 

ఆకాంక్షకుళూడా ఆతడే వ్యాఖ్యానించాడు. “లోకుల రసనలె (నాల్క_లె 

ఆకులుగా నుండునట్టి యవివో : కవితల్”” అన్నాడు. అయీకవి తాటా 

రలమీంద రచనలు సాగించే రోజులలోనా('డు అని ఆయా వాక్యమే చెప్త 

తూవుంది. యేకవి కవిత్వం పదిమందికీ కంఠోపాఠంగా వస్తుందో, అదే 

కవిత్వంగాని తాటాకులలో మురుగుతూవుండే కవిత్వం కవిత్వ మేకాదని 

ఆయీ కవితాత్సర్యం. ఆయితే యీకవి కవిత్వం ఆయీ లక్షణానికి లక్యభూ 

తంగా వుంటుందా? అనేపశ్నకు అవకాశం కలుగుతూవుంది. కాని చెప్పడం 

సుళువుకాని చెప్పినట్లు చేయడం యీ కవికే కాదు యే కవికీ పు_స్తకాపేకే. 

అట్టిస్టితిలో యీతని కవిత్వం నాకు చాలాభాగం కంఠోపాఠంగా 

సచ్చును. కనక యీయన చెప్పినట్టు రచన చెశాండందామా ? ఉహు, 
అది వీలుకాదు. లోకమంచే వొక్క. చెళ్ళపిశ్లై కాదుగదా? దీనికోసమని 

వోట్లకు ఇయలుడెటితే దయేమవుతుందో ? ఆందచేత యింకోకవి కవి 

ఇన్ని తీసుకుందాం. (1) సుమతి శతకం, (2) వచేమనశతకం, (శ్ర) కవి 

రా యింరా పున్నాయి యోలాకిని,, యిందు మొదటి రెండు 

పు_పరాలం చిన్న ప్పుడు (యిప్పుడుకాదు) బళ్ళట్లో పరింపచేయడం వుండేది. 

ఆకారణంచివ అవి కంఠోపాఠంగా చాలామందికి వచ్చి వుండడం సంభ 

విచించంపే మనమాట చోజవుతుంది. మూడవ పుస సకంలో బూతులుండ 

డంచేవ పామరులు వల్తించివుంటారు. కాజఒట్టి మతాక కవిత్వం వెతుక్కో. 
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వాలి, యేకవి యాశాసనం చేశాడో ఆకవి కవిత్వం పా? ఢపాకంతో 

వుంటుంది. కొంచెం వుదాహారిసాను. 

ఉ. పుట్టుగు(శజెల్ల కున్ మొలవ౭టోసిన విత్తులు శాంతి ము_స్తకుస్ 

ముట్టియితోడి జీవములు మోవాప్పు టుర్తకునున్ “పహూనిశొట్ 

బంట పా యు హల్ ల ఇరగ టా కతత. 

సమయానికి యావత్తు పద్యమూ జ్ల పికి వచ్చింది కాదు. ఉదాహా 

రించిందేచాలు శె లితెల్పడానికి. మనుచరిత్రపాకానికీ దీనికీ ఛేదంవుంటుంది. 

“ఉ చేసితిజన్నముల్ తపము చేసితినంటి దయావిహీనంన్ 

జేసినకర్మముల్ ఫలము(జేెందునె ? పుణ్యము అెన్నియనియున్ 

జేసినవాని సద్రతియె చేకుజు భూతదయా ర్ల్రబుదినో 

భూసుర వర్య యింత తలపోయవు నీచదువేల ? చెప్పుమా 2 

యో రచనలోవున్న పంసాదగుణం పుట్టుగు (జట్ల, పడ్యంలో కన 

డదు. కాని కొ.చెంపిండివున్న వాళ్ళకు ఆనందాన్ని కల్గించడాని రభుండా 

రంలేదు. అయితే కవికర్ణరసాయనంగాని మనుచరిత్రగాని సర్వసాధారణంగా 
“లోకులరసనలె ఆకులుగా” వున్నాయని కాని లేవనిగాని చెబ్బగలమా 2? 

అధికారి తారత మ్యాన్ని బట్టి వుంటుందిగాని ఆయా విషయిం నార తిర 

మనడానికి అవకాశంలేదు. 

పోసీ యిటీవలికవిత్వా లెందుకు ? సరమగురువులుగా పుండే కవి 
తియంవారున్నారుగదా వారి కవిత్వాలే పుచ్చుకొని విచారి సా యుక్తంగా 
వుంటుందంటారేమో ? ఆలా విచారించినా భారతంలో యేపర్వంలోవి కాని 
పట్టుమని పదిపద్యాలు వచ్చినవారున్నారా అంయే : వున్నారని దైర్యంగా 
జవాబుచెప్పడం కష్టం. భారత పద్యాలకంశే విజయవిలాసం పద్యాలు 
కంఠోపాఠంగా వచ్చినవారు చాలామంది కనపడతారు. వై జయంతీ వలా 
సంకూడా ఆలాటిదే. 1. &. (మొక్కిన నెన్నరేమనండు 2. (ప్రకట జితేం 

(ద్రియుల్ (లోనై నవిచూడుడు 

ఆయా ఘట్టం యావత్తూ నాకు కంఠోపాఠం. గాని యీ పు_స్తకం 
నావద్ద యిప్పుడేకాదు యెప్పుడూలేదు. యెప్పుడో యెవరివద్దో చూచివు 
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న్నాను. తావన్యాతంంచెత అవి యిప్పటికీ నాధారణలో వున్నాయి. దానికి 

కారణం నా ధారణా మాహాత్మ్య్యమంటారా ? యూ విషయం చదువరుల కే 

వపదులుతూవున్నాను. సంకుసాల మహాకవి చెప్పినమాటకు యీ వెజ 

యంతి లమ్య్మమవుతుందందామా ? వెనక చూపిన దోషమే దీనికీబాధకం. 

“నఖలు సరోం౬పి వత్చ్సరాజఃో అన్నారా లేదా? ఆలాగే ఎవరో 

“నఖలు సర్వో౬పి చెళ్ళపిళ్ళ అని పూర్వపక్షం హార? యిదేవిధంగా 

మటికొందణ కవిత్వాలను వుదాహారించగలను కాని ఆ వుదాహరించడం 

గంధాన్ని పెంచడానికే కాని పికృతాని కంతగాని కొంతగాని వుపకరం 

పమ. కనక "ఎకేజీ సరుకుమాటలు కట్టిపెట్టి మెల్లిగా సిధానాంశాన్ని 
పవుపక౦9మిస్తాను. యిప్పుడు యెవరిపేరులు స్పృశించివిడిచానో వారి కవి 

లోకో త్తరాలే. యిప్పుడు మనకు చర్చనీయాంశం లోకో త్తరత్వం 

కాదు, మబివరటిన్నీ కాదు. పికృ్ళత కాలంలో గాంధీ గారి మాదిరిని 

నూటికి తొంభి తొమ్మిదివోట్లు యెవరికవిత్వానికి వసాయన్న ది. యామాట 
లాలా aa) శా న 

పాఠకులు దాగాజ పిలో వుంచుకోవాలి. “బమ్మెరపోతరాజు( గవిపట్టపు 

ఆ దలంచి మెొకె దని యూ మహాత్తునిక విత్వం కంఠపాఠంగా చాలా 
న దో ద్ర 

వద్యాలు వచ్చినవాళ్లు ఆక్షరాన్యులలో వలుమండి కనపడతారు, 

మ. మహామున్ వాగనుళశాసనుండు సృజియింపన్ గుండ లీం|దుండు త 

స్మ్యహనియ స్టితిమూలమై నిలువ (శ్రీనాధుండు పో9వన్. 

ఆనె పద్యంలో యో కవిపట్టపురాజు పేరు యెక్క-కపోయినా 

లోడంతో యాయన కవిత్వ మే చాలామందికి సంధ్యావందన పాగియం. 

గా రచించే పచ్యం. కనక వసుచరిితపద్యం, దానిలో అనాగరికంగా 
భా 

ముస పోవరాజు పేరుకు చోటు లేకపోయింది. యే భారతకవిత్వానికీ దిని 

అంగన బాం పి కనపడదు. 
చం మ 

క. వాం దిం జెందక వగవక 
అం 

పార ప్రంబగు చేశమెన పదివేలనుచున్ 
అజా యాలాల 
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దృ_పింజెందని మనుజుడు 

స్తద్వివములనై న( జక్క_ంబడునే. 

శా. కారే? రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే ? గర్వోన్నతిన్ జెందరే 

వారేరీ ? సిరిమాట( గట్టుకొని పోవన్జాలిరే ? భూమిలో 

బేరై నంగలదే ? శిబిపాముఖులున్ (ప్రీతిన్ యశఃకామువై 
యో రే ? కొరుకు వారలన్ మజచిరే ? యిక్కా_లమున్ భార్లబా 2 

మ. గొడుగో? జన్నిదమో? కమండలువొ? నాకున్ ముంజెయో? దండ యా? 

వడు గేనెక్కడ? భూములెక్క_డ? కరుత్ వామాతుల శ్వేమ్లులె 

క్కడ ? నిత్యోచితకర్మమెక్కడ ? మదాకాంకొమితంబై నమూః 

డడుగుల్ మేరయె తోంయకిచ్చుటయె బిహ్మాండమ్ము నాపాలికిన్. 

శా. ఆదిన్ శ్రీనతికొప్పు పెం దినువుపె నంసో_ర్తరీయమ్ము పె. 

బా దాబ్దంబుల్నపె6 గపోలతటి_పె6 బాలిండ్రపె నూత్నమ 

ర్యాదం జెంచుకరంబు కింందగుట మీ(దై నాకరంబుంట మే 

లాదే ? రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే ? కాయంబు నాపాయమే ? 

యొన్నని వుదాహారించేది ? యీ ఘట్టం యా వత్తూ శూటామంచిగి 

వచ్చేవుంటుంది. భీష్మ _సవంలోవుండే.__ 

“గ. కుప్పించి యెగసిన గుండలంబులకాంతి .... తెరలి చనుదెంచు దేవుండు 

చిక్కు_నాకు. వగయిరాలు రానివారవరు ? 

ట్ ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వనిలోపలనుండు పటట పష స్ 

వగయిరా గజెంద్రమోకంరాని అతరాస్యు అన్నారా ? పీట్లదాయకా 

మెందుకు ? ఆసలు గింథారంభం లోవున్న... 

తే, గీ. చేతులారంగ శివునింబూజింపండేని, ....... 

ఆయీ గీతంలో యావత్తు థభాగవతరహస్యమూ యిమిడింటి-= 

“అమ్మలగన్న యమ్మ” పద్యాన్ని చెప్పనేఅక్క_అతేదు. 

సీ. కమనీయభూమిభాగములు తేకున్న వే ? 

ధనమదాంధులకొలు వేల ? తాపనులకు. 

ఈ * ఈ ఈ 

eas కనటం Sewn Sewn Wee 
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“క. ఇందు6ంగల6 తందులే౭డని” 

“ఊఉ. అవ్బుపు6 జీంకటింబడి” 

“ము రల(డాకాశమునందు 

'“శా. బాలుండీత (డు కొండదొడ్డది, .... నాకేలల్లాడదు” 

ఆ యా పద్యాలు వోనమాలు వచ్చినవారందజికీ జిహ్వాగిమందే 

వుంటాయి. 

పోల్. నల్లనివా(డు.. ? జట నా అ వాయి శ టి mn 8 అం 

మల్లియలార : meee oe 7 హే 2° 

కకం. ఆఅంగజునై న6ంగాని.... ........ ....అవంగలుంగనా 

రంగములారః మీ దరికిరాండుగదా? కృపనుంచి చెప్పరే?” 

వీ. వీ(డలకే? నందుని వెల.దికి జగ మెల్ల 

మొగమందు€6 జూపిన ముద్దులా డు” 

చ. నగసమొగమున్ సుమధ్యమును నల్లని మేనును అచ్చి కాట ప ప 

ట్రగు నురమున్ మహోభుజము లంచిత కుండలకర్లముల్ మదే 

పత నీలవేణియు. గృవారసదృష్టియు 6 గల్లు వెన్నుు6డి 

ముగ వొడరట్టు. గాక కనుమూసిన యప్పుడు విచ్చి నప్పుడున్. 

ఆ యాపద్యం మనస్సులోవున్న భక్తులకు (శ్రీకృష్ణమూ్తి ఆకారం 

సార్వకారికంగా గోచరించడాని కభ్యంతరం వుంటుందా? 

చ. నంద రప కఇఫలమ్ము సుగుణమ్ముల కందము గోపకామినీ 

బృందము నోముసపంట సెదివిందు దయా ంబుధి యోగిబృందముల్ 

ఇ_దములంచుం గోరెడికడింది నిదానము చేరవచ్చె నా 

సుంచర.లారః రండు చని చూతము కన్నుల కోర్కి_ దీరగన్. 

ఆందజిగీ కలఠోపాఠంగా వుండే పద్యాలని చె చెపుతూ వుదాహారించ 

న వరిణమిస్తుందని యెఆీంగిన్ ఎ వదాహరించడాసిక్కారణం 

నాదోషలకాదు. మురారి, “సతుగు Ws అనలేదా? ఆం 

డం వ్లాసుచుు R 
అలన 
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త్ర విజ్ఞులు క్షమిసారు. యొవరు కవిత్వం చెప్పెనా యాభై యాజత్షరాల 

నృృజక్కొాజకటురి బాణిలో. జక్క్యాక ఏవిధంగా రం పం సరిస్తుతిది 

రచించే కవికి తన రచన భవిష్యత్యా_లంలో లోకానికి యేవివంగా రుచి 

స్తుందో తెలియనే తెలియదు, తన్మయు(౬డ. రచించుకు పోతాడు, తక్కిన 

భారమంతా లోకానిది. భవతు. తెలుంగు కవులలో పలువురు మహాను 

భావులు కవిత్వభిక్ష పెట్టినవారు. ((సి॥ “నన్నయకవి పెట్టినాండు కదా? 
తిక్క_నాదికపీందుYల కాదిభిక్ష చూ.) వున్నా. అందులో పలువురు పాొచీ 

నులే అయినా, వారి రచనల ననుసరించే పోతన్నగారు రచన సాంగించినా, 
లోకాదరవిషయంలో ఆగ ౨తాంబూల౧ పోతరాజుగారికి యివ్వాలని న 

ననుకుంటాను.___ 

“క, వీరెవ్వరు శ్రైకృష్ణులుగారా” అనే పద్యానికి మాతృక 

క. ఏరెవ్వరయ్య? దుిపదమ 

పహోరాజుటె 2 యిట్లు కృవణులై పట్టు వశన్ 

వీరికి వలనెనె ? యిపుడు మ 

హో రాజ్యమదాంధకార మదివానెనొకో?” 

అనే పద్యమ కానివ్వండి. నన్నయ్యగారి కన్న హోంన్నగారు 
పూర్వు(డే అయేపక్షంలోమాత౦90 ఆ ఘట్టంలో ఆయీ పద్యం పోతన్న 

గారికి నడిచివుండదా? చట్టన “గంంధచోరులుగాని కవులుగార” ఆన 

యీసడించేవారు లోకంలో పలువురుంటారు. వారు ఆ యో సందర్భాలు 

కొంచెం పరిశీలించాలి. నెవరినీ అనుసరించనని ప" తిజ్ఞపడితే న్వు దై 

నెగ్గదు. యేమంమే? బుద్ధిపూర్వకంగా కాక పోయినా యా చృచ్చికంగా ననా 

అనుసరించినట్టు పుంత్యర్తులు రుజువుచేస్తారు. అందుకే అనురుంటాను 
సంకుసాల నరసింహకప్ ఇలాలఅన్నా6డు. 

చ. హృదయ గతిన్ బురాతన కఏశ్వరు లేగని వీధిలేదు నేం 

దదనుగతిన్ రచించుక్కతి తా_త్రికులన్ గరంగింప కుండుగే 

మదగజరాజముల్ చనిన మార్గమునం గడు నింపు నసింబపవే 

మదగజరాజయా నమదమంధర బంధుర యానమానములొ 
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ఆ యా దుహాకవి ఆకేపకులకు చక్కని సమాధానం చెప్పినాడు. 
ఆయీవిషయం యిదివనజణలో యెప్పుడో చర్చించి విడిచినదే, కనక స్పృ 
శించి విడిచాను. నేను సుమారు వదియేళ్ళనుండి యేవోవ్యాసాలు వా? 
స్తూనే వున్నాను. ధారణశక్తి 46 యేంశ్రవయస్సు నాటికే కొంత తగ్గడ 
మారంఖించింది. “ధారణ నిల్చునా? నిలువడా?ి (బందరు శతావధానం 

యా.) యిటీవల 75 వత్సరాల వాియానికి యెంత తగ్గి వుంటుందో పాం 

జ్ఞాలు పరిశీలింపంగలరు. అందుచే. = పునరుక్తులు పడివున్నాయేమో అని 

అనుమాగం తగులుతూ వుంది. 

మళ్ళా విధానాంశం ఆఅందుకుంటూన్నాను. అందతికీ ఒక కేవిధమైన అత 

రాలే కవిత్వానికి ఆధారాలుగావున్నా రచనలో కొన్ని రహస్యాలున్నాయి. 

ఆయాపదాలు కూర్చుడంలో వెలక్షణ్యం వుంటుంది. అది ఇదమిత్జం ఆని 

బోధించడానికి దొరుకడేదికాదు. అందుచేతే అనుకుంబాను “విచిత(ప 
రారాహి వదానాం వపువృళ్సిః అన్నాడు. ఆలంకారిక వామను(డు. ఆయీ 

న అ. 

విషయంతఠోగడ యే వ్యాసంలోనో విస్తరించే వుంటాను కనక స్పృశించి 

విడుస్తున్నాను. అచ్చంగా తెలుగే చెప్తతానని కాని, అంతే కాకుండా 

* నేను వ్రాసిన వ్యాసాల పతికలు యే కొన్నో తప్ప చాలావబికు పతికాఫీసుల 
లోనే తప్ప నావద్దలేవు. కొందణజు భాషాభిమానులు ఆయీనావ్యాసాలు సంపుటా 

లుగా పిచురించే వూహాతోవున్నట్లు వింటాను. అది నుఖ సుఖాల నెణివేరేపనికాదుః 

చొగివ్యంచమూటలా బుండ (గా ఆయీ వ్యాసాలు సేకరించడం చాలాశ9మతో చేరినపనీ, 

ముఖ్యంగా నా వ్యాసాలు = (1) ఆంధ్రవారపతి9క (2) కృష్ణ (3) భారతి 

(ఇ తికింగ (గ్ర ఆంధివాణి యీ అయిదింటిలో పడివున్నాయి. ఆంధృదినస 

తివతో రాడా యీ మధ్య కొన్ని, పడ్డాయి. యే వొకటి రెండో ఆంధ్ర పిభకు 

పంపిశటు శాపకం. అభినవ సరస్వతితో అప్పుడప్పుడు పడడం కలదు. ఆ యీ సర 

నతి ఆంధ్రోవార పతిరికనుండి గంహించి పిచురించడ మే తటుచుగా వుంటుంది, 

ఆంధోలో కకాడా వొకటి రెండో పడ్డాయి. ఆయిీవ్యాసాలు గంంధరూపంగా (ప్రచు 

రించేవారు...హైనరురప్తలుగా పుఎడే సందర్భాలు పరిశీలిస్తారని నాయా*. వారికీ యంశం 

తెలిసివుండడం మంచిదని యాళ౭0౦ండ మాటలూ ప్రస క్తిగాని ప్రస క్తిగాదీనిలో వ్రాశాను. 
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నిరోష్ట్యంగా కూడా "తెప్పతానసీ కావి: ఆలవపోన్ శృంఖలాలు తగపల్బుకొని 

కొందటు రచన సాగించివున్నారు. ఆకాలంలో అట్టి రచనలయంయదయ కారక 

లోకానికి ఆదరం వుండేదేమో అనుకోవాలి. యితరులమాట ఆలావుంచు 

దాం, కవిబహ్యాంతవానికి కూడా కొంచెం ఆయా విధమైన రతనతో 

యేదో విశేషం వుందనే తాత్పర్యం వున్నట్టు ఆయన రచించిన_నిర్వచనో 

_క్రరరామాయణం నూచిస్తూవుంది_వచ నం తేకుండా శతకతాలూ, ఆబ్బ్దరాలూ, 

నక్షతమాలలూ రచించడంలో కళష్టంలేదనిన్నీ, కధా సందర్భం వుంచే 
చరితరిలు వగయిరాలు చితి9ంచడం కష్టమనిన్న్ ఆప్పటి కప్పు లనుకొం 

వారని తోస్తుంది. వాల్మికిరామాయణఎ యావత్తూ పవ్వమయలటువడా? 

ఆయన నిర్వచన రామాయణం అని పేరెందుకు పెట్లలేదో, విజ్ఞాలు విచా 
ద్ వ 

రింతురుగాక__హాయత్నం వినాగా ఆంతే సహజంగా దొర్తే శద్రాలంకా 
రాలు తస్ప యితర శబ్దాలంకారాలు కూడా శంమకు చేపేిగాని కవికాఇనిక 

శోభను తేవు. 

శాం పరిపతతి పయోనిధా పకంగ 

స్పరసితుహాముదరేషు మ_త్తభృంగః 
ఉపవన తరుకోటరే విహాంగో 

యు వతిజనేమ శనై శృనై రనంగః. 

అప9యత్న సిద్దంగా దొరలడంచేత ఆ యో శ్లోకంలో వున్నా 

అంత్య పారిన హృదయంగమంగావుంది. కవిత్వం యెంతసెపూ ధావప 

ధానంగా వుంటేనే సంతోష జనకమవుతుంచని సహృదయులు చెపుతారు. 
భారవి, మాఖుండు మొదలైన మహాకవులు ఆయీ విషయాన్ని మన్నిం 

చేవారే అయినా... 

ఏకాక్షర, ద్వ్వ్యాక్షర మయాలుగా కొన్ని రచనలు సాగి. చడానిక్కాా 
రణం వారివారి పాండిత్య పకట నార్ధంగాని ఆన్యంకాదు. కంకణబంధం 

లోనై న రచనలు కేవల పాండిత్యం తెల్పడాని కే. రసజ్ఞులు వాట్టని ఆమో 

దించరు. కాని రాజులు ఆయీ బంధకవిత్వాలకు ఆక్కజపడి. అగంిపాశి 
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రాదులిచ్చి సమ్మానించి వున్నట్టు పిత్యక్ష నిదర్శనాలున్నాయి. యూస 

ఉంచడం సుఖువుగాని .రచన నుళువుగాదు. ఇది విషయాంతరం. తెలు. 

భపకవులతో పోతరాజుగారు, సంస్కృతకవులలో జయదేవ, లీలాకుక 
నారాయణతీర్ల పిభృతులు, పదకవులలో త్యాగరాయాదులు ధన్యులు. 
వారిని స్మరించువారును ధన్యులు. 

“వయంచ కృతిన _సత్సూక్తి సంళశీలనాత్ె 

రచయితలు 

పేరినిగూర్చి కొంచెం వాగిస్తాను. రచనచేనేవారు రచయిత లనిపిం 
చుకుంటారు. రచనా శజ్ణార్లము కిరియామాతాినికి (వితీ పనికీ వర్తి 

స్తుందిగాని, యోగరూఢిచే మాతము కవిత్వం చెప్పడానికే గాని యిత 

రానికి అనువ_ర్తించదు. కావ్యం అంపే కూడా కవిచేసిన శబ్లరూప రచనే 

ఆనువ_రించడం ఆయీ యోగరూఢి చేతనే. అయితే, యోగరూఢి అంటే 

యేమిటి ఆని ప్రెశ్న వస్తుంది. అసలు శబ్దాలు యావత్తూ మూడు విధాలు : 
చానౌగికాలు, రూడాలు, యోగరూథాలు._అనే యా మూడిటిలో చాలా 

భాగం దూధాలుగానే చలామణీ ఆవుతాయి. చూఢాలు ఆపయవాద్ధంలేనివి. 
తియడు, ముద్దుదు, డబిద్దుడు, అన్న, బల్ల, పుల్ల, కల్ల, చల్ల, చెప్పు కప్ప, 

అప్ప, పప్ప, చొప్ప, జొన్న, చిన్న, దున్న, వెన్న .... మొదలై నవి, 
ఇవన్ని తూఢముటే. యిందులో మొదటి మూడుమాత)0 తత్చమాలు. 

ఉక్కి_గవస్నీ వ ( దెళన్టులు అనాదిగా వాడుకొనుచున్నవిి దున్న 

a (వ్యుత్ప త్రి చెప్పడానికి కొొందణు స్టూలదృష్టు ( లే 0% U౫ a ff 

y 
క 

యత్నిసారు (దుక్కి దున్నడా నికి వుపకరించే జంతువు) గాని, 

దు. చదుకొ_దునుడం దున్నహోతులతో పాటుగా గాని ఆంత 

తరలి ఆడదితంగాొరూడా గాని యెడ్డుకూ డా చేస్తూవున్నాయి కనక, ఆయీ 

వ్యుత్చ ౩ ఆరివ్యా దోషదూషిత మె పోయింది. 
నప అజాయత షు 
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ఇక యోగరూఢాలను గూర్చి కొంచం వాసి ప9ధానాంకశానిక్ 

సాను. యోగం అంే అవయవార్రం. ఆదికనప వడుతూపున్న దివాట్ల* 

ఆనగా వ్యవహారంలో వున్న శబ్దాలు. ఆ వ్యవహారం పండిచుల 

దేనాసరే, పామరులదేసాసరే,  “మోజకులం మాకేం తెఎి స్తవండీనీ ఇ” 

అన్నాడు ఒక పాలికాపు ఆం తేవాసి, యూ “మోజకు" నం మూర్ధశ ప్రి 

భవంకనక, తద్భవం, (గామ్యుడు వాడినా (గామ్యంకాదు. దేశ్యమంరకు 

ముందెకాదు. యెందుకు కాదంటే, చాలా (వాయాలటి. అది (ప్రస్తుతంకాదు 

వగ 

ర] fs 

రచన చేనసేవారందటూ రచయితలే, ఆరచన గురుముఖతః అభ్య 

సించిన గీర్వాణ, లేదా, ఆగర లోనై న యేభాషలలో నేనా కాపచ్చును. 

యద్వా, పుట్టుకపిమ్మట కొద్ది మాసాలలో (అత్త, తాత, వగైరా 
శ9వణతః సునాయాసంగా అలవడే మాతృభాషలో నన సలి అనపుతుటిక 

చైనా కొన్ని పద్యాలో, గద్యలో రచనచే స్తే ఆ వ్యక్తిని “రవయితి 

అని వ్యవహరిస్తారు. కిియలోమాట, రచయితృశ బ్ర్వం కవికె పర్యాయ 

పదంగా పరిణమించిన టృయింది. అయితే, తొకెకవ్యువహోరానికై ఘంటం 

ధించిన కోర్టుతీర్పులు, వకాల్తనామాలు, యింకా యొద్పెటా9౨లు దచన 

అనిపించుకుంటాయా ? వార్లాపతింికల లోని._.హాఠాన్మరణం! పెద్దాపురపు 

సత)ం వసారానుండి రెండు పిచ్చుకగుడ్హు కిందబడి ఆనుషులు విడిచాయిు. 

జనోవకారం. మా వూళో ఇ వచ్చే యేడు స క కల్లుదుకాణం చెటిన్హారట. 

కొన్ని యీమాదిరి వాతలూ రచన లనిపించుకుంటాయా? ఆని బరిశ్ను “ఏ 

జవాబు సులభమే తాని సలం కొంత వృథాగా ఆక్రమిస్తుంది. జన 

ఆన్నహపుడు దాని పఠనంవలు, లేదా, శోగివణంవల య్వదో మనయు+ కప 
ఛో లా ™ Fe) 

కొంత ఆనందం కలగాలి. యూలా లక్షణవరిమ్కరం చేనుభుంచే మనతు, 

కోర్టు జడ్డిమెంట్లు వగయిరాలు వచ్చి మామా బెం చెవుతా వని పికషంచ 

నేరవు. వీన్నిగుజించి పుష్క_రకాలానికి పూర్ణం కృష్ణాపతిగికలో “కవి 

త్వమంకే యేమిటి?) అనే శీరికకింద కొంత వాిసినే జాజరం. 
అం ౧౧ మ్మ 

నిన్న మొన్నటిదాకా రచన వ్యాకరణ సమ్మతంగా పుండాలి అనే 
(పతిబంధకంవుండేది. యిటీవల ఆ పితిబంధకం పూర్తిగా వై తొలగింది. 
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దీన్నిగుణించి కీ. శే. లు గిడుగు పంతులుగారు స్మరణీయులు. కం. వీ. 
ప_తులుగారి వచనరచన చాలాభాగం వ్యావహాోరికమే కాని, గిడుగువారి 
కున్నంత పట్టుదల (ప్రస్తుతవిషయంలో కం. వీ. పంతులవారికి లేదు. గిడుగు 
పంతులుగారి పట్టుదలకు వున్న తాత్సర్యం తోసివేయదగ్గది కాదు. 

“కరిగాచిండి హుళక్కి, [దోవదికికో 
తత్ మెచ్చి యిచ్చింది, ద 

బృరకారాసుకునిన్ గటాక్షమునచే 

పట్టిం దబద్దం బహో........ మ 

ఈ8 పద్యంలో వున్న, కాచింది, యిచ్చింది, చేపట్టింది. అనె 

మూడున్నూ దిచ్చికే కాచినది, ఇచ్చినది, చేపట్టినది, అని యగును కాని 

మొదటి పాఠాని రన్నంత శివణసుఖం వుండదు. “వన్నెండేలా రాజు 
రాణువా బొబ్బిలి గమ్మింది.” *నూగునూగుమీసాలవారయా నూటి కెలమ 

దొరలు.” 

ఆయా వాక్యాలు దిద్దికే యీసాగసు రాదని పంతులుగారి వాదం, 

ఆయా బాదం పట్టవాదం కాదస్న్వ యూ రచనలు వె ద్యజ్వాతిషము లకు 

సంబంధించిన రవననలవలెనే అర్ధపిధానహాలు గాని శోబ్ద్బ్దపిధానములు కావ 

యుభాన్ని “జంగంకథిగా మొట్టమొదట యెవరో (పేరు తెలియదు 
ఓ i ౬ 

వాంశారు. చాలాకాలం తద్ద్వారాగానే దాని పిచారం సాగింది. పిమ్మట 

దిటకవి గారాయకవివతింసుడు పవ్యకావ్యంగా విరచించి కవిచోకానికి 

రాంయదుడేకాదు. వాని సరే? సరషితమాతాం పిచారం జంగం కథకే 

దండో అంతయు బుద 

డిట్ర౩నాన్ని బోధిన్రూన్నాయేకాని, పాతొచిత్యాన్ని పూర్తిగా దూరీకరించి 

వేశాయి. కాని ఆఅల్టు సమాసాలతోలికి పోక రచించిన భాగాలు చాలా 

పెద్ద సంస్క కసమాసాలు వగయిరాలు దిట్టకవిగారి 

2 జ సె అ జు 

వ ల ఒలు నూ 0. 

“డెబ్బులిమిసమెన మెలివెట్రి తెమల్పగవచ్చుగాని ఆ 
: ad అం 

న్ నిబురిగండడె న భధరణీవతి రావు నృసింహుడెలు నా 
శశీ అక 
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టొబ్బిలికోట-పె జనగ బోల గిరీటికినై న గాదు మా 

అబ్బపదిమ్ములాన నిజమాడెద హైదరుజంగు సాహెబూ క్ి 

పిస్తుతం కాదు గనక, యీ దిట్టకపితల్లణజ శని స్పునించి విడుస్తూ 

న్నాను గాని, ఆలాగే కాకపోతే హూ గూర్చి యెంశేనా వాయవ 

అసి వుంటుంది. యూ “దిట్టకవి” అనే న యాూాయసనసపుం 

శకంలో వున్నట్టున్నూూ పిమ్మట యాయన ఆందులో జన్మించినట్టున్న్యూ 

గోచరిస్తూవుంది. అప్పటికి లేనిచో ఆయీ దిరుడం వంశానికి యాయన 

నంహాదించి ఆలం కరించి నట్టు కవులు సలభావించడానికి యాయనరచనస 

పూర్తిగా తోడపడుతుంది. విషయం విషయాంఆరంలోక యే కొలబయా 

దిగుతూ వుంది. మళ్ళా చుక్కా_ని విగబడతాను. 

పద్యరూపషకంగా గాని, గద్యరూపకంగా గాని (య పంటి రో్యతిమాల 

వల లేదా, కోర్టు జడ్డి మెంట్లవలెగాకు హృద్యంగా క్రజ్ర యేకా౭చెం 

గొప్పరచన సాగించినా ఆవ్య క్రికి రచయితల పం ర్రాలో స్థానం పృంటుం 

దనేది యిప్పటికి తేలిన పరమూర్లం. అయితే, “అధ్యాత్మరామాయణం” 

యావత్తూ గద్య గాని పద్యం థాని కాక్క కీ ర్రనమయం. (గాంథికదాష 
గాని వ్యావహారికభాష గాదు. ఆయీ మహాకవికి రచయితలలో స్థానం 

లేనొప్తేనా ? అని పంశ్న వస్తూవుంది. డినికి జవాజణేమిటి? ఆంమే, వినండి: 

ఆయా రామాయణానికి వచ్చిన దోషమల్లా ఒర్కతాళరాగ సమనికాష ప్ 

మేనా? ఆ పద్దతిని వాల్మీకి అన రచన 'కోరరూపంగా సాగించి నప్పటికీ 
శిష్యులు కుశలవులకు రాగతాళ (“కుశీలవా కుశలవనామడేయొ.” చూ 

యు_క్తంగా ప్రచారం చేయడం నేర్చి, శ్రీరామచండ్రమూ_ర్తిని సలతోష 

పెట్టినట్లు ఆ రామాయణంలోనే వుంది గదా? రాగతాళసంబంధుం డీనిడంత 

బాధికమో దానికీ అంతే కనక “నచ శంకా, నచో_త్తరమ్” “అహో | 
మూలచ్చేదీ తవ పాండిత్యపికర్షః = పిత్యుత, ఆయీ దోషం డేడాని 
కర్కాాడా సంఘటిస్తుంది. సామవేదాన్ని యజ్ఞంలో ముత్వొిక్కుుయి గానం 

చేస్తారు. “వేదానాం సావవేచోఒస్మి” గానానికి తలిదండులుగా గౌర 
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వింపబడే (శుితి ర్యాతా లయః పితా రాగ తాశసంబంధం వల్ల రచ 

నకు సర్వధా గుణం కలుగుతుందిగాని, దోషం కలుగదు. కనక, అధ్యాత్మ 

రాయా యణక_ర్హకు రచయితల పంక్తిలో స్థానం వుండితీరుతుందని చెప్ప 

డానికి యే విభమైన అభ్యంతరమున్నూ నాకు గోచరించడంలేదు. అయితే, 
వేలకొలదిగా రీ_ర్హనలు రచించిన త్యాగరాయలవారికో అంటారా? అనండి. 
వినండికూడాను. వాదు యెన్ని వేలు కీ_ర్రనలు రచించినా గాయకులుగా 

లోకానికె పరిచితులుగా వుండడమే వారి అభీష్టంగాని, కవులుగా వుండి 

పరిచితులు కావడం వారి అభీష్టం కాదు. కనక మనం వారినిబలవంతంగా 

రచయితల సంక్తీలో కూర్చోపెట్టక వేజే స్వహ_స్తపాకులుగా వుంచడమే 
రకుంజసంగా తోస్తుంది. అయితే, అన్యబుద్ధి ఆ(పత్యకం గదా ? 

వారికి కపులపం క్తిలో చేరడానికి యిష్ట్రంలేవని మీ కేలా తెలిసిం దంటా 

చరా ౩? యిది “స్వానుభూ త్యేకమానాయ”” ఆ అనుభవం యెట్టిదంే : 

నాకు 24 పత్సరాల|ప్రాయంలో, అంతే (శ్రువిజయనగరం వముహారాజులుం 

గారి సండరృనంకూడా చేసినదర్శిమిలా నన్నమాట. 

“ఆటు గద్వ్వారిటు చెన్న పట్టణము ..., 

డట రాజీయకయున్న, దర్శనము నిం కెవ్వాని కీరా జొసం. 

గటు ఇవ్వం గదన రక మాలి కోదండరామాఖిధా”” 

( సందర్శనం.” చూ 

గానమంమద కృషి చేదామని కుతూహలం కలిగింది. దానికి అవ 

కాశం యెట్రిదం స, “భార్యా మూల మిదం గృహాం” కనక యజ్ఞ పవీతాలు 

దండిగా ధరించడానికి అనుకూలించే గృహస్థాశమపృవేశమే గాని అప్ప 
టికి అ_తకు మించిన గృహస్టాశ మంలో నేను చేంలేదు. వా్యాకరణ[గం 

హూ హః తర్కం మొదలెడితే, త్వరలో తేలదు. ఆదిస్నీ 

తాక, కరుత్వానిం, తర్యా_ని3 చు క్కె_చురు. అందుచేతనే అనుకుంటాను 

ఛి 

[1 

ft (* 

దాయ మత్కపిత్వాపహారిజే” అని వొక 

వినడం. ఆంత మాత? మే కాదు ేనో 
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వావకూడా ఆఅనుతూలెించదు. గానం యొక్కుడి కక్కా_డి కే పుపయోగం, 

“కూనిరాగం తీయలేని మొగాడూ, కుడుముటొంతబేని ఆడది వుండదు 

అని లోకే క్రొవుందె, అని చెప్పి గానం అప్పటికే వినికివల్త కొంత ఆభ స్త 

మయి వుండడము కాకి విజయనగర౨ రాజావారి దర్శనం సుమాదు నెల 

పదేను రోజులవఅకున్నూ కాకపోవడం చేత. శతఘంటకవనంబు సల్పుటా, 

ఆనందజనవాలుదర్శనం బనెడివారు....కాని సులఖ మటంచు నొక్క... రును 

జెప్ఫ-రట్టు భవదియదర్శనం జాూచరించి, ధన్యతను జెందె మత్క_విత్యలటు 

నేండు-శీమదానందగజపతి కీ తిత లేందా వృథాగా కకూర్చోవడ యమెందుకొని 

(కణశ 8 కదలిన శె వ విద్యా మర్లం చ సాధయెత్) ఆ సంస్తాన నై ౫కు 

అలో వొకడున్నూ, సుప్రసిద్దులునూ ఆయిన (శ్రీకటు సూరన్న గారె వద్ద నో 

ఫిడేలు పారిరంభించి కు సరళి, జలటా మాతం యి కాదు యు. 

సరిగరిసా” యింతే కాదు, దూర్వాసుల నూర్యనారాయణ సోమయాజులు 

గారు రిచించిన “రిప్పామ గరిసరి మ్మా” “*యిటుజూడరా” యిత్యాదులు 

అభ్యసించాను. ఆ టయిము నేను గానానికి వినియూగి చ్హ, మాతిర్యతిశాప్రి, 

తర్క_ం౦ అభ్యసించడానికి వినియోగించాడు. ఆడీ యిదీ యవహొంచెమో 

అన్న స్థితిలో వుండగా (శ్రీరాజావారి డర్శనం కావడం, సెనా్యానం జర 

గడం వగయిరాలు సందర్శనంతోనూ, జాతకచర్యలోనూ చూచుకోండి. 

పస కానుప9న కంగా చాలా దూరం వచా-*,0. 
అని లం 

సంగీతాన్ని అభ్యసించడానికి మెసూరు శ్రీ వీణ 

పియోణం కట్టడానికి వారి పరిచయం గద్వాలా యు 

ద్వారాగా నైతే వుందిగాని, ఆయీ పరిచయం నాకు వుపకరించడానికె 
బదులు అపకరించేటట్లు కనపడి ప్రయాణం ఆగిపోయింది. ఆపతరించడా 

నిక్కా_రణం ee నక్క_అరేదుగాని, ఆయినా కొంచం సూచిన్తాను : 

ఈ సంగీతాభ్యాస కుతూహలం నాకు కలిగేటవ ప్పటికి ఆం(థిదేశలలో ఈ. 0. 

కవులంపే యెజగని వారు లేరు. అట్టి స్టితిలో ౩ సెంగ్రానితె ఎరు, శూ 

చేయడానికి వెడితే గురువుగారు ఆక కోత చేర్చుకొని రర) 
చేయించుకుంటారా ? విద్యాభ్యానానికి యేర్చడ్త మూడిటిరో (కుహూ రన : 
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సమృద్ధిగా ధనపదానం, ఒక విద్య తనది యిచ్చి వారిది మతివకటి స్వీక 
రించడం. శ్నుశూషవల్ల సంపాదించిన విద్యే శోభిస్తుంది. 

చ. గురుకులవాసమున్ జరిపి కూరిమి మాధుకరమ్ము వారముల్ 

జరుపుచు, ఆఅమ్మ గాని యొక సాధ్విని "అమ: యటంచు, “బా బటం 

చొరులచు గొల్చి నేర్చితిమి యొండొకళాన్తము........ 

(గుంటూరి సీమ) 

అందులోనూ, గానానికి చేసే శుశ్రూష (ఉపచారం) మటీ విలక్ష 
ఈంగా వుంటుంది. తంబురాపట్టు కుని గురువుగారివెంట తాడుతోదబ్బనంగా 

సభలకు వెళ్ళడం, అప్పుడప్పుడు ఆంట్లత ప్పేలాలు తోమడం--యీ పనులు 

గాక గురువుగారి నీర్కావిదోవతులు వుతకడం యివన్నీ చేసినా గురువు 

గాది వెంకు తంబురా మీటడం తప్పు స్పర్ష జ్ఞానం మర్మం విడిచి తెలియ? 

జెప్పే గురువు అక్కడో గాని, వుండరనే వినడం. 

భవతు. (పథధానాంశం విడిచి చాలాదూరం వచ్చాం. ఆయీ శుకూ 

షలు చేయించుకొనే గురువులు వున్నట్లు వినడమే కాని, నాకు తటస్టించ 

దుః యింగ్రీమవిద్యార్ది బూట్సుకాళ్ళతో వచ్చి క్లాసులో కూర్చుంటాడు. 

ఆ మాదిరిగా మాత్రం మన విద్యలు ఆభ్యసించే పిద్యార్హులు వుండరు. 

పికృ్ళత మేుమిటం కు, నేను సంగీతం ఆభ్యసించడమంటూ వస్త 

స్వైస్వరూపాన్ని గోపన (కర్ట(డు మాదిర్సి చేయవలసి వస్తుంది. అది యే 

కొలదికాలమో దాగినా “యింగువ దొంగతనంగా పరిణమిస్తుందెమా 

అని భయపడి మానుకున్నాను. ఒకవేళ ఆయాచిక్కులన్నిటికీ అంగీక 

రించి, గాయకాగేంసరుండుగా తయారైనా గతంలో వున్న కవిత్వ పాయు 

క్రమెన నామరూపాలకంటె యెక్కువ నామరూపాలు దీనివల్ల కలగవు- 

ఆని జయా వుద్య మాన్ని విరమించుకున్నాను. 

సారాంశ మేమంమే: త్యాగయ్యగారు రచయితల పంక్తిలో 

కూర్చోవడానికి తగ్గ వరణ విశేషం కలవారే అయినా, వారి ప్రధానవిద్య 

(గానం) అందుకు అంగీకరించదు. ఆలాగే _'గొోచివెటకమున్న వచ్చిన 
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కవిత్వం” నాకున్నూ అడ్డు తగులుతుందని భయపడ్డా నంటే విశ్వాసించ 

నివా రుండ రని భయపడుతూ (వాస్తున్నాను. త్యాగయ్యుగారు గద్యగాని, 

సద్యంగాని అస్మదాదులకంపే హ్యద్యంగానే కట్టగలరు గాని, వారికి 

ఆంతకుమున్ను స్వాధీనపడివున్న గానం దీనికి ప్రాధాన్యస్థితిని రాసీయదు. 
అస్మదాదులవంటి రచయితలు యెన్ని కోట్లయినా వొక త్యాగరాయలు 

జా రన్నదిపరమార్థం. ఆ మవ హోనుభావుళ్లో గారవించణడానిక మనం రచ 

యితల పంక్తి కలో స్థానం కల్పించడం “నదుద్దేళ పీయు క్తమే అయినా, 

తుదకది ఆన్యథాగా “పరిణమిస్తుంది కనక, దారికి యో స్దానం వదింటాను 

నేను. లోగడ వికారి సంవత్సరంలో కాసీంకోట జమీందారుగారి తోబుట్టువు 

వివాహానికి (శ్రీయుతులు పోలవరపు జమీందారగారు, కిర్లంపూడివారు రో 

నైన జమీందార్లు, యింకా మటీకొందలు విచ్చేశారు. దానికి కర్హంపూడి 

వారితో మేం (ఆ. వెం, కూడా వెళ్ళడం తటస్థించింది. హారిరథా పిఠా 

మహుడు నారాయణదాసుగారు కూడా వచ్చారు. దాసుగారిని వినదు ది 

అప్పటికి మేం చూడలేదు. ఆయనతో యెవరు యే విధంగా చప్టా పున్నాతో 

తెలియదు, మమ్మల్ని యీవిధంగా పిశ్నించారు. ఆయిన; ఈలా 

వేంకటశామ్ర్తీ, మీరు నన్ను కవిగా అంగీకరిస్తారా? గాయకు(చంగ 1 & (౫ 

రిసారా?” ఆని (ప్రశ్నించేటప్బటికి “మీరు హరికథ కార్రోసకులు, జొారికథ రు 

లకు గానప పంజా వుండాలి, కవనప Vea వుండాలి. యింరా జాలా పెర జ్లైలు 

వుండాలి. మీరుఅన్నివిద్యలకూ నివాస రస్థానంగా మాబోట్టు చెపుకుంటారు”. 

ఈరీతిగా యెన్ని సార్దు నిష్కాపటంగా శేనుచెప్పినా ఆలాకాయ, యేవోవాక 

- విద్యను నిర్దారణచేసి చెపితేనే గాని నామనస్సుకు సంతుష్టితదు, ఆ are వళ 

కొని వేధించేటప్పటికి గత్యంతరంలేక “మీకు నిరుపమాన౭౫0 రావరెనం"కే 

గానంలో వస్తుంది గాని, కవనంలో రాదు. కారణం కపులలో మీవంటి 

వారు మజికొందజు దొరుకుతారు. గానంలోనో, మీ గాతిమువంటి 

గాత) మాధుర్యం “నభూతో న భవిష్యతి” ఆనేటస్పటకి ఆయనకు చాలా 
కోపంవచ్చింది. తోక తొక్కిన పాముగా పరిణమించి తిట్రడంకకరాడా జరి 

గింది. యిటీవల మళ్ళా కొలదివత్సరాలలో న్నేహితులమైనాం. చ నంమే 
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చాలా పేిమగా చూచేవారు. నాకంకే సుమారు పదెళ్ళు ఆయన పెద్ద. 
నావతెగాక యావజ్టివమూ బలిష్టుండుగా, సుఖిగా కాలం వెళ్ళబుచ్చిన మహ 

నీయుండాయన. షై నా. దేవముంజపే:; దానుగారు కూడా త్యాగయ్యు గారి 

షల రచనాశ_క్తి కలవారె నా, వారి పం కిలో చేరుటకు సందేహిసారు. 
+ enn లు Pe =) 

కొందు “ఏకవిద్యా సురకితాి అన్న శోకానికి వుదాహరణంగా వేదమో, 
శాస్ర మో కృషిచేసారు. వారితో దానిలో వాదోపవాదాలు పెట్టుకుంటే 

చాలా విద్యలలో కృషిచేసినవారు వోడిపోతారు. 

పూరంకాలటతతో "నుబ్బితయ మంటూ వుండేవారు. వారిలో 

ఒకరు అని వళ్ళ సుబ్బన్నళశాస్తుంలుగారు. వ్రు తర్క_ శాస్త్రంలో (ప్రత్యేకించి 

ర్చాషిచేశారు. యీ పేరు కలవారే యింకొకరు అక్షంతలవారు. యింకొక 

రున్నాతు గాని వారింటి పేరు సమయానికి జ్ఞప్తికి రాలేదు. యీ ముగ్గు 
స nt | 

రిలో ఒక్కరికి యింకొక్కారు తీసిపోరు. కాని నవద్వీపంలో (యీ వూరు 

కలకర్తా (_పసిడెన్స్రీ యేమో చెప్పలేం. యితరతి వాదనసమర్థులు లేరని 

చెప్పుకుంటారు. తని కెళ్ళవారికీ, కొవ్వ్యూరిగోపాలళాస్తు౨ల్లు (యీయన 

షట్బాత్రవే_త్త్ర గారికీ లేటు (శ్రీ పితాపురంరాజావారు వాదోపవాదాలు పెట్టి 
నప్పటి గాథ కొలదివత్సరాలనాడు యేదో వ్యాసంలో (వానే వున్నాను. 

రచయితలు యేవిధంగా వుంటారో, రచనామాతిం దానికి సాధక 
యెగా గచద్యపద్యాత్యక రచన సాఛకంగాని తాళరాగయు క్షమెన రచన 
Pode పి జు చ మం 

సాధకం కాదిని వాిస్తూూ యెందుకు కాదో నాకు తెలిసినంతలో వివరిం 

చాను. పిక్కతవాలలంలో (శ్రీయుతులు హరినాగభూషణంగారు గానం 
ఆ్రధానంగానూ, సంస్కృృతాంధ్రభధాషలే కాక యింగ్నీషుకూడా అఆఅ|పధానంగా 

కృషిచేసి శంస్యుతాం ధాలలో కొంతరచన సాగించినవారే. పనివడితే 

అబా యగ ఫిడేలుతో సభకు వస్తారుగాని, కలమూ, కాగితంతోటీ రారు. 

ఆభధిమానించి యాయన్నిి రచయితల సం_క్తితో చేర్చి నాల్లుమాటలు ఆవి 

తహ పియు_్రాలే ఆందాతబకా గు. ఆయన అంతరాత్మ సంతసింప 
Ca] 

ల ని నాల ర న 

పం ఆసా ఉం నంంటారినం 
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“పిళ్ళ కవి రహం విద్వాన్” అన్నారట ఆప్పయ్యద్క్షితులు. 

పిళ్ళంచే వేదాంతదేశికులు, కవితార్చి_కసింహా౭. ఈయన అప్పయ్య, దీత్షి 

తులవంటి విద్వాంను(డు కాడా? ఆయన వేదాంత దేశికులవంటి కవిన్నీ 

కాడా ? ఉభయులయందున్నూ ఉభయపిజ్జలూ కేరదీకరింప(బడి వున్నాం 

వారివారికి ఆభిమానవిడ్యలు వేలుగా వుంటాయి. యేదో కొంచెం వాసి 

ముగించా లనుకుంజకు కొంత చేద_స్తల గా సెరిగినట్లుంది. చదువరులుక్షమిం 

తురుగాక. పూర్వంకన్న వ్యావహారికథాషకు శృంఖలాలు తెగినతర్వాతు 

రచయితల సంఖ్య పెరగడం ముదావహహ్. “అస్మద్లోత్రం వద్దతామ్.' 

అన్ని కవిత్వాలేనా? 

కావు. నిశ్చయంగా కావు. కానేకావు. కవిగా జనించినవాండు 

వవ ఎగ జ్య న తాక a ఆన mE > తోచిందల్లా గిలుకుతూనె పుంటా6డు. గృహాన్దు దిశల్ని అతల అతా 4 

సరుకు బయలుదేఅుతుంది. “పుతులం తన రిద్భువించినల గురూవులి 
నో అన్పి జ క 

కాంగలరంచు భార్యతో గఅయిక మాను ఇ” చిట్టుకాచిన రాయలస్ను 

మంచి రుచిగా వుండడం ఆఅసంభదం. ఆయీ హాతుపుచేతలంల అసుకంల 

రామాయ ణా చే 

కాక కాళిదాసాది మహాకవుల కావ్యాలుకూడా దాగా వడపోసి తుదకు 

“ద్వితాఎవ కవయః, ద్వి(త్రాణ్యవ కావ్యాని.”” అని ప్తూరుమున్నాండు. 

యీావమాట లోకానికి యొంతేనా కంటకంగా పుండేమాట "సత్యమే. ఆయితే 

టాను పూర్వవిమర్శకుల లో వకాయన భధారత థాగవవ 

మాతం యథారం జఇప్పందల6ంచుకొన్న విజా(డు జంకి తనలఆభి[డాయాన్న్ని 
౮ ర్ మః 

దాంచుకుంటా(డా ? వాల్మీకి యిరవె నాలుగువేలు, వాంనులజారి తగిన 
ఈ జ ల్ 

రచనలను వదులుకొన్నప్పంటికీ వొక్కభారత మే సపాదలత్తగడా? యింకా 
కవు లెన్ని యెన్ని వేలూ లక్షలూ వారశారో అంతటివాజ్యయంలో చితా 

కోవ, అంయకే యెవరికి రుచిస్తూంది. యీమాట వ్యాసులు వొక్కుచేతి 
మీంద యింత వా9_న్తే ఆపరిశిమనేనా ఆలోచించక చులాగ్గా చేతనై సడే 
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కదా ఆని “ద్వి(తాణ్యవి” అంకె పరిశంమ యెజీంగిన యేవిజ్ఞులు విశ్వాసి 

సారు ? అయితే కవిత్వానికీ, గానానికీ, వంటకీ కావలసింది మాధుర్యమా 2 

లేక సరిశమా 2 ఆపద్యం రచయిత కష్టపడివాంశా(డో ? ఆఅలాకగానే 

వాాశాండో ఆదంతా యెవరిక్కా_వాలి ? తుట్టతుదకు తేలేది రసారస 
విశేషం. “సాధ్యోహి రసో యథాతథం కవిభిః” 

యీవిచారణలోకి దిగితే అది యింతలో తేలేది కాదు. ఆయీ 

నాలునసమాటలూ యెందుకు వాంయవలసి నచ్చిందం కే; యామధ్య కొన్నా 

శసుంచి ఆగి వున్న ఆది శె వ పష్మత్రిక మళ్ళా పిచురింప( బుడుతూవుంది. 

అందులో రెండుచోట్ల మృత్యుంజయ _స్తవాలు వున్నాయి. రెండోది చదివే 
టప్పటికి మనస్సుతో యేమో భావాలు స్పురించాయి. యేవో కొన్నిమా 

కులం వాళద్దా మని కలం చేతపప్టేటప్పటికి ఆపద్యాలు వా9సినకవి మావాడే 

ఆయినా. అయితే మాతం యేలా మానేది ? ఉబ్బసపుపీడ మాధవ 

"పెద్ది సుందరరామయ్యకవికే కాదు మతోకవికే కలిగితే కలుగుకుందను 

కుండాం, ఆపీడ యింతటి లోకో త్తరమైన కవిక్వంగా పరిణమించడ 
మ.యా వులటుందా ? అనుకున్నాను. మళ్ళా ఆలోచించుకొంకే యూవి 

ధంగా తోచింది, యేమీ ? కరుణాశూన్యులె న బోయవాత్లు చేసే ఘోరకృ 
రాలు చూచి యెంతమంది దుఃథించరు, వాళ్ళదు8ఖమంతా వాల్మీకి దుఃఖం 

వ౭నే రామాయణంగా పరిణమించిందా? లోకమంతా కవి యెన్నటికీ 

కాణేరచు. కొంఉల్లోవుప్టే రాళ్ళన్నీ వజాలవుతాయా ? కావు. కవికి అను 

భూతమైన రోగడు రాదు, భోగమే కాదు, త్యాగమే కాదు, ఆగమే కాదు, 

యాగయే కాదు, రాగమేకాదు, యోగమే కాదు, సర్వమూ కవిత్వంగాన 
పరిలయమినుండదోని చే నప్పుడప్పుడు అను కుంటూ వుంటాను. దీన్ని యేకొం 

సో 

కతా దిశ్టసిన్తారు. కాన సశ సర్వత విశ్వ్చసింపరు. ఆయీ నాభావాన్ని 

జాల ఇల్ re) బుద్చినుంచరరామయ్య మాధవపెద్ది లబలపణఅచినందుకు ఆనందిస్తూ 

o అప సగ" ర్యా చ స్ మో ళు ఇష ఆచిజ్హై దాధిస్తాూపున్న వుబ్బసం యింకముందు శతువునై నాసరే యెవజ్జీ 

నాడా దాధించరం.డా వుండడానికి (శ్రుమృుత్యుంజ యుళి నేనుకూడా 

అలన్ 

పారిస్తూ వున్నాను. ఇను స్వయంగా రాక పోయినా(ఆత్మావై పుత్రనామాస్సి 
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ఆయీపీడ అనుభవించినవాళ్షై. కొంక కవిత్వం చెప్పినవాళ్ణే. కాని మాశి 

మ్య (డి కవిత్వానికీ వన యొక్కాడి కెక్కడ 2 నాప పద్యం వునాహారించి 

పిమ్యుట మాశిష్యునిక విత్వాన్నిి వుదాహారిసాను. 

మ. తమకుం దగ్గని దానిల గోరుదురు సంతానంబు నెప్పట్ల6 కా 

జ్ఞమతుల్; దగ్గెడిదాని నెట్టి కువుతుల్ గాక్షింప రట్లాటనో 

యము ? కా గలశ్రేష శ్రేష్మరుజయ యందై సన్ సమర్థించినా 

కొమరున్ ద దగ్గనివానిం 2 చేయు మది నాకున్ చాలు గామేశ్వరి. 

సుండరరామయ్యపద్యం చూడకుండా దీన్నిచూ లై బిదిన్నీ కొంత 

బాగానే వుంటుంది. యిందులో తగనిదానిన్ దగనిదానిన్ శేష ఆమా 
న ళ్ గా mM 

ఇత్యాదులలో కొంత చమత్కారం లేకపోలేదు. యింక ప 

చూడండి. యెప్పుడో మా తిరుపతి శాశ్రి యెవరినో హేళన చస్తూ, (ష్ 

కవిత్వమో ? తాత్మా_లికంబగు నన్నీ పాతంప్పు( (బసార ముగా" అన్నాండ 

ఇప్పటికి మాసుందరరామయ్యదగ్గు మంచికవిత్వఎగా వరిణమించి ఆతని 

'వెక్కిరింపునకు భంగం తెచ్చింది. తె_సేతెచ్చిందికాక వాల్టిజాధి_ు కాూాడిం 

చిందిగాక మంచికే కారణ మయింది చూడండి యీపద్యం. 

మ. సరిలే మానవకోటియోవెలుపలన్ సంసారచక్రాసగె 

దొరలన్ లేకిటులుండ, లో నొకటి రెండున్ గాపు మమమ మున్ 

వరుసం బేర్చి విగించినావు గద అచ్చా: నాగపాళాలతో 

దరియింపన్ వశమౌనె ? సీకరుణచేతంగాక మృత్యుంజయా. 

యీపద్యాం శిష్యుడు (పుకటించిన ఆరువషద్యాల లోను ఆఅయితోది. 

యిందులో యోగశాస్త్రం కొంతవుంది. చట్టన తాత్సర్యం గోచరించచే మో. 

అందుచేత ముందుగా వుదాహరించాను. కవికి కలినబాధను యిది తైలుపుడు 

చేస్తుంది. యీ పడ్యంకూ డా రసవంతమే ఆయినా నేను యె త్రినపీతికతలో డ్ 

అంశాలను సమర్థించడానికి యిది చాలదు. యా పద్యాలు చదివి చూడండి. 

మ. ఒక బిల్వార్చనయెని వీండెజుంగునో ? ఒక్కొ_ర్భ._ కే యొంటిమీ 

దికి నిన్నే(డులు వచ్చి యొక్క_శివరాతింంగాని వీ;డుండజనో 
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మొక మేలాగున జెల్లి వాదెబిణెడిణా మోకము నిమ్మంచు నేం 

టికి న్నామొక్కిాన్నమొక్కా చాలు ననుకొం పే తప్పు మృత్యుంజయా* 

యీ పద్యం "మొట్ట మొదటిది. దీనిలోవున్న. స్వారస్యాన్నిి వివరించ 

వలసెవ స్త యాకాగితాల య యేపతి9ిక భరిస్తుంది. రేషనింగు 

కంట్ టోంలు రోజులివి. కడుపునిండా తిండీ పిస్సునిండా కాగితాలూ వున్న 

రోజుల్లో అయితే బాగుండేది. శాంతం పాపం--ప9తిహత మమంగళ0- 

ప?కృత మనుసరామ,;. 

“ఏకబిల్జదానతో౭._పి 1 తోషిణే నమశ్శివాయ 

సహోకభ క్రితోఒపి భక్త | పోషిణీ నమశ్శివాయ. 

_పెవాత్యాలు శ్రీశ ంకరాచార్యుఅవారిపి, నమ్మిక గలవారిపట్ల మృత్యుం 

జయ _స్తవము పనిచేయుటకు సంశయంలేదు. నేను ఆయీ స్తవమువల్లనే 

వార్ణక్యమును కొంతిసుళువుగా నెట్టుచున్నాను." 'కవనార్దంబుదయించితిన్ . ie 

మృత్యువు జయింతున్ దానిచేన్” అని నే వంయంగల్లితిని. తప్పక శివ 

స్తవము పనిచేసి తీరును. ఇది నే ననుభవించి వాగినెడిమాట. శిమ్యుండు 

సోమరి యయ్యు నన్ననుసరించుట (శ్రేయస్కరము. మృత్యుంజయుడు 

వని నన్ముగహించి సుఖిగాచేసి వీనిచే పెక్కు మహాకావ్యములు రచింపిం 

చుంగాక. దీనితాత పద్య మింకొకటి చూపుతాను. 

. ఒకల-_ టోదరు(డై న ప్వుత్రకు6ండు మున్నున్నట్టి దె నఏీకుర జా 

లర కాంటోలును సృష్టిం ఓ జేసితివి యాలంటోదరుంగూడ౦ దీ! 

గయల గాయల్ బరువెన కాసి కుడుముల్ గల్పించి యవ్వాని "క్ర 

రారొఇయిజచ్వాని3 నొ క్క_మైని యిడుమల్ మొల్చింతు మృత్వ్యుంజయా. 

ంబాషద్యంలో వున్న చమత్కారం కవి నెప్పుడేనా చూచివుంకేనే 

కాని సుగమం కాదు. లంబోదర పదం వాడుకోత గంత స్టూలకాయుండు 

కాంయుగాని బారు తృంమొ(ద భుష్కకా యుల పహంతో చేర్చడానికి నాని 

శ 

దేయాకక్యతి "a దాహ్హూ౮ కోచు. pois ఆయాసపుదగ్గువాళ్ళకు ముజీంచ 

బాడ్. నాపద్యంలో.రగ్లు ద సృజన యితన్కి యిడుమలూ కుడునులూ 



కొంతవువకరి౨చాయి. మాగోదడావరీతీరంళలో కుడుములు కల్పించడంకం పే 

యిడుమలు కల్పించడమే మంగళంగాభావిస్తారు. కుడుములు చాలా అమం 
గళ ప్పిండివంటల్లో చేరుతుంది. విఘ్నేశ్వరుండికి చవితినాడు నివేదించేవా 

న టన 
యిడుమలు బాధకములై నను “జీవన్ భదాణి పశ్యతి” కదా? ఆయీసంప 

చాయాలు మండలభేదానికి సంబందించినవి. యింక యా విచారణవద్దు, 

యీపద్యంలో కూ డా చాలా మంచికవిత్యం పుంది, యింకోపద్యం కూడా 

వుదాహారించి విరమిసాను. 

మ. నరజన్మం బెటు లిచ్చితో పశుపతీ; నాకం యకెంబశ్వాదులున్ 

మెలుంగే యొన్నివిధాల.( జూచినను; స్వామే ౩ ముంచు చేజాయలు నీ 

పొరంబాటున్ సవరించుకోనయిన సచ్చుద్దిన్ (బసాదింప వి 

అతెజంగౌ పాలన యిందె కాని మణి యెందె నున్నె మృతుంజ యా. 

యీపద్యం లోగడ వుదాహారించిన పద్యాలన్నిటిసి తలదా ౧(టుతభూ వుంది. 

ఆమయపీడలో వుండికూడా పరమేశ్వరుల నెపపెట్టి ఆయనయెవల 

తప్పు నరూపి చి జ్లానాన్న సలంవాదింపయత్నించినట్లవుతూ "అఎఆద్.. గాని 

లేశమున్నూ దైన్యాన్ని వెలిపుచ్చినట్లు తోచడంచేదు. గతించినపద్యాలు 

వ్యాధినిగూర్చి ధఛ్యాకరించాయి కనక యీపద్యంతరో ఆవిషయాన్ని చై 

శింపక “పారిరబ్దం భోగతో నశ్యేతొ అనే అభియురో క్తి! వొప్పంజెప్పి 
వారమార్థికానికి వుపకరించే జ్ఞానాన్నేనా అనుగ9హించవలపిందవని వాటా 

బెట్టుసరీగా యెదోముష్టి అంటారే ఆవిధంగా యా చించినట్లయిలది. ఆలం 

కారికులు “ద్వితాంణ్యేవి అన్న వాక్యానికి యాీాలాటిరచనరే పడావారణం 

ఆవుతాయి తకి*_ నవి యతిపారనల క ర్చేగాని కవిత్వాలనిపించుకోప్పు, 

ప్యాకేజీసరు కే విస్తరించి వుంటు-దిగాని యేకాలంతోనూకూడా యూబాటి 

రచన తక్కువగానే పులటుంది. 

' మతియుం కబారిసయు( గూర్చుమాత9, గవియే?' ఆఅంతమా(తము 

చెతకవి కాడి ఆన్ని అది క పెత్వెం కాదినిన్నీ పలుచోట్ల వా?సెపులదడ మే 
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కాదు యితరుల రచన వుదహరి స్టే వారివారికి కోవంవస్తుందేమో అని 

యేదో అవధానంలో తప్పనివిధిగా రచించిన మాపద్యాన్నే “సెనగపిండి 

యుల్లిపాయ చిన్నిమిరపకాయలున్ జొనిపి........పకోడి........ కూ ద్య యొ” 

అనేదాన్ని వుదహరించి వున్నాను కూడాను. పిస్తుతం యెవరి కవిత్వా 
చ్నిగూర్చి యీ నాలుగు మాటలూ వాాయవలసివచ్చిందో ఆ స్వయం 

వ్యక్తుడు మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందరరామయ్య నావద్ద కొంతకాలము 

శుళూంష చేసినవాడు. కాని జన్మతః కవి, శిమ్యాభిమూనంకింద నా పం 

శంస జమకడతారేమో? చదువరులు యాశంక కవకాశం లేకపోదు గాని 

అక్కడక్కడ యింకా రసగం9ంహణవరాయణు లున్నారని నా నమ్మిక. 

వారు యథార్జాన్ని గు్తించితీరుతారు. “శ్రీ వెలయంగ సత్కవిత జెప్పె 

డివాడన”* అని పా9రంభించి కొన్ని విశేషాలు యేకరువెట్టి, పెట్టి తుట్ట 

తుదకు “కొంటులలోన  గొంకెయున్ గావతి అని ముగించబడింది. 

మాబుచ్చి సుందరుడు నిజానికి కొంచువాడు కాడుగాక అతని ప్రకృతితో 

యితరులకు కొంకుతనం గోచరిస్తుంది. బాధ పడేటప్పుడు కూడా దాని 

అధికారం ఆది చలాయించడంవల్ల అది యితనికి సహజమని పా9జ్ఞలోకం 

మన్నించి క్షమించాలి. యితడు నాశిష్యుడని చెప్పేమాటలు కావివి. బసు 

యోగ్యుడు. రాముని 'పెరితనికి పెట్టినందుకు అమహామహునియందున్న 

గుణాలలో పిధానగుణాలలో నితనియందు కొన్ని వున్నాయని నేననుకుం 

టాను. ఇతడితరభాషాపదాలు వాడడంలో దిట్టకవి నారాయణ కవికి 

దిటంటే చాలదు. యింకా వొకమెట్లు పెనే వుంటాడు “డాక్టర న 
గొమ్ములు దిర్సయాక్లరై ని ఇత్యాదు లితనికవిత్వంలో రసోచితంగా 

చొన్లతూ వుంటాయ పొదిగించుకోవడం, స్వర్షాన్నుుండి వూడిపడడం, 

కు రేషించి రలగడం, కర్ణకంండ లాలతో పుట్టడం, వగ్రైరారచన ఆంధ 

5 విత్మం పుట్టిన లేదీ మొదలు నేటివరకు యే కవఏన్ని చేయనే లేదెమో 

అని చే ననదులటాను. సినిమా యాక్టర్లు రసజ్ఞులె అయితే యితని వల్ల 

హౌందిన పుషవారానికి యేదో సభచేసి శ్క్తివంచనలేకుండా సమ్మానించి 

చుం తీర్చుమంటారని నేవధిపాంయపడతాను. ఇతన్వల్ష కూరుకు 
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శాశ్వత మయింది. తారాపదం సాధకం చేశా డీ స్య్వయంమవ్య క్షుడు. పూత 
ళు వాము 

సినీమాలు పోవచ్చు వాటకొనం కటిన పహోల్పుపోవచ్చు. గాని మా బుచ్చి 
యా ఠం ™ 

సుందిరరామకవిరచన కెల్ల శిరోభూషణం, వ్యంగ్యకవిత్వానికే శరోధూషణం, 

“వేయేల? ఆంధ9కవిత్వాని కే నిరోభూషణం,. ““కివచకుండలాలి” పద్యం 

మాతం పోదు. యూ బుచ్చికవికి కవచకుండలాలు బహుమతీ చేసిగాని 

నిద్దురపోరు రసికులని నా వూహ. ఆనాటికర్షుడు యీ నాండు వుంకేనా? 

వుజాఖా తెలిసేది. ఇది విషయాంతరం. పిస్తుతం శిష్యుడు పడుచున్న. 
PRE 9) 

ఖబూధ మృత్యుంజయుడు కని పెట్టె తన అరిష్టవార కత్వాన్నిః (అరిష్టవా 

రక శంభుః నార్జకపజచుకాని యింకను ఆనేక గింథఛాలు కోరా Mer 

లతో నితనిచే రచింపంజేసి యనుగిహించు6గాక అని ఆశీర్వచిస్తూ 

దీన్ని ముగిస్తున్నాను. 

శిమ్యుణిగూర్చి పిిశంసించడం తప్పని యెరు6గనివాజ్ఞు కాను. 
BE కా 

యెతీిగిన్నీ చేసినశప్పుగా దీన్ని పాిజ్ఞలోరశం మన్నిస్తుందని సాహాసించి 

మనస్సులో దాచుకో లేక యీనాలుగు మాటలు వాిశాను. య్ చాళురోటూ 
ఖీ 

జో ని తాన ఆల క అత్తకు ఇ క లో శిష్యు(డై నంతమాత9ంలొ వాండు లోకం మెచ్చెకవితణంలం చెప్టుంగల 

వా6డై వుంటే, గురువు మూకీభావం వపపాంచడంగాని చేదా తోడా (4 ల Cu భ్ క్ 

జాలీ 

చి కంగా వాణ్ణోగూర్చి వుపన్యసించ డం లేదా డనాషాసింగు చేయడం గాని 

ఆది యు కంగా వుంటుందా? కనక గురువు తన సదథిపా9య హాన్ని పరచు 

వ యు కమని నాతల(పు. రసారనవిచారంప[ఓ గిబరులిం శిషంచుగ 
అనా శూ eu ప భావ 

జన్యత్వ, జనకత్వాదులు అకించిత్క_ రాలు. యొవరేనా సరె గుణములెే 

మెచ్చవలసిందే అని నా సిద్దాంతం __“మురారే _సృృతీయః పలథాః 

(షరా వాకమాట ముఖ్యమైనదే మజచాను, చాలామంది శిమ 
నా మాదిరి చదువుతారు. యిత(డో నావతె మోహనరాగం రాక నాఎనామ 

క్రియా రాగంతో చాలా హృద్యంగా చదువుతాడు. నేను మాత90ం యిని 

మాదిరిని నాదనామకి్రియతో చదవలేను. యీ శిష్యుడు సమాశానాము త్త 
మళ్ళోకో అస్తు, ఇత్యాశీ 8, స్వస్తి 
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వున్న వొక కొళి తనాటకమును గూర్చి కొన్నిమాటలు 

న్నటిరోజున రాజమం డి హిందూసమాజములో మాటామంతీ 

ఆడుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు (శ్రాయుతులు ఆం(ధ భీష్మ బిరుదాంకితులు 

శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు సంతులవారు కూడా అక్కడికి దయచేసినారు. 

శ్ పంతులవారుు, శ్ర నండూరి బంగారయ్య ( వకీలు గారిసీ పశ 

సిస్తూ “ మీనాటకమును శాస్తు"ల్లుగారికి చూపినారా? అది యీలాటి 

తప్పక చూచి మెచ్చుకోదగింది అనే అభిపాగియ మిచ్చే మాటలు 

వెంటనే బంగారయ్యగారు తమ గృహమున కెవరినో పంపి 

కాన్ని తెప్పించి నాకు యిచ్చినారు. నావోపిక “నానాటికి తిసి 

ంభొట్టూ ' అన్నస్థితిలో వుండడంచేత నిన్నరాత్రి చదవడానికి 

మొదలుపెట్టి ముగించలేక పోయానుగాని గొంథమందుండే సందర్భశుద్ద్ధి 

వగయిరా యేలాగేనా చదివితీరాలనే దీక్షను కలిగించడంచేత యీవేళ 

పూర్తిగా పిత్యకరశోధగా చదివి యెన్నడూ యే నూతన కవుల పు స్ప 

కాన్ని చదివిన్నీ పొందనంతటి పరమానందాన్ని పొందంగలిగాను. మృచ్చ 

కటిక యెంత సందర్భశుద్ది కలిగివున్నదో యిదికూడా అంత సందర్భళు 

చ్రిన్న్ కలిగిపుందని వాయడానికి జంకను. 

హత 
రమా 

రొ 

Ce 
వాంసాను. 

జ్యా 

ట్ర 
* 

AN ౮ కనా 

les గ కప్ప 
యు యౌ 

హ్ 
౮ xX "a త్ 

కులస్ర్రీలు నాటకరంగాలెక్కుటకు యెవో కొన్నిషరతులతో (గ్రంథ 

యె _రబడడం తాతర్యంగా స్టూలదృష్టులకయి తే తోస్తు ందిగాసి, 

మొత్తం తాచ్చర్భ 0 అదికాదన్నిట్టు పరిశీలకతావృష్టితో ఏవేచనచే శే ల్ (పతి 

వారికి గోచరిస్తుంది. పలు నాటకరంగాలలో ఆభినయించడం యీ గింథ 

కర్తరు రశమున్నూ యిష్టం లేదనే అంశం మిక్కిలి మృదువుగా బి నోధిం 

చాన యూ యీకవిత్వ పౌంథిమను యెంత వరి చినా తనివి తీరదు. యమాయన 

శుషుభాంచసు(యు కాకపోయినప్పటికీ 'పస్తుతవిషయంలో ఆభఛాందనుల 

ఆదిదాంయ మూతే సర్వథా శే ౨యస్కాములకు అదరణీయాలుగా యీ నాట 

cA Sa చ్కంచి వున్నారు. కులశక్రీలు నాటకాలలోనూ సిసీిమాలళోనూ 

ఆభధినయపాతి9లుగా వుండవచ్చునని వాదించేవారు తీరా అది తమకు 
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సంబంధించవలసి వచ్చేటప్పటికి యేస్టితిక రావలసి వస్తుందో యీ మన 

లహ మృదువుగా చోదించాతు. యింత మాత9ంచేత వ)పంచకం మంచ 

సితికి వచ్చి తనపొరపాటుకు పళ్చార్తాపపడుతుందని చెప్పడానికి వీలులేదు 
ca —_ 

కాని పాళ్చాత్యవిద్యావ్యాసం గంలో ఆరితేరిన యూనాగరిక కవిశిభామణి 

వాిసినదగుటచేత యీ సాంఘిక నాటకము ఆస్మదాదులు వా?సవానికంటె 
యెక్కువ లోకాదరానికీ పాతింకాగలదని నానమ్మక 0. 

యీనాటకంతో యెక్క_డాకూడా “సేకేజీ” సరుకు నాకుకనిపించనే 

లేదు. ప౦9ధానపాత 9 రాజ్యలత్మీ శీలమును యెంతచక్క్ల6గా కావా మలంనో 

ఆంత చక్కుంగానూ కాపాడుతూ కూడా భర్తపివర్తన అన్యధాగా వున్న 

ప్పుడు భార్యాప9వ_ర్హనకు భంగం కలగడానికి వుండే అవకా 

మిక్కి లీ చకంగా కనపజత్చిన యీకవినేర్పు జాతా (పశంసనీయం. ఆగచ 

గాథలు వున్నప్పటికీ అంతర్నాటకానికి సారంగధర చరితను పుచ్చుకొని 

జగన్మోహానరావుకు బుది చెప్పడం యెంతేనా వరసియం. జగన్మోహన 
ట్ వం 

ల్స్ ౮ 2 

రావు తల్లిగారి ఆంత్యదిశ లో ఆతి ఖండాంతరానికి కంకడం పవగయిరాలు 

పఎస్తుతకాలంలో పుత9వంతు లనిపించువెనే వారిక. ఆ పుత్రులవనవ్హ వచ్చే 

పారతౌకిక సుఖమే కాకుండా ఐహికంకూడా లేదని చెప్పినట్లు -ుంప్. 

జ ఇండ్ల i అప ఆద అక ల రీ. అ శ లా కా ant Om? రాజ్యలక్ష్మి శీలసంరత్షణ వల్ల పురుషుఐలొ' పున్నంత ఆవిసితి యిష్మ్టికన్నా 

మన భరతఖండంలో స్ర్తీలలో లేదనిన్ని, వాళశ్ళమూలకంగానే భరిచభఖందోపు 
యోగ్యత యింకా అంతో యింతో నిర్బపుంచనిస్ను బురింటజ సి గెట 

స త భూ 

యింది, యూ అంశం వాచ్యంగారూడా గరింథక ర తేల్చిపున్నా wee? 
Bo 

ఆంధినాటకాలు పా9రంభించి నుమారు యాభై అజిడె యేవ్య 

కావచ్చిం దనుకుంటాను, పురాణకథలను యితివృ తలగా పుచు,కౌని 
ran శ 

కొందజు నాటకాలు వా్రసివున్నారు. యుకొందత్ సంకపోల రల్విచగా ఖలు 

పుచ్చుకొనికూడా వాసివున్నారు. ఆయా నాటకాలన్నీ అభినందినీ యూలు 

గానే వున్నాయి, కాని యేవాక్ళ. వాక్యంగాని వ్యర్థంరాకుండా సార్జిశంగా 

వున్న నాటకాలు స్వతంతి రచనలలో దొరకడం కష్టసాధ్యం. శిలను 

రచనలలో వుండడాని కభ్య-తరంలేదు. ఆందులో శాకుంతలమంతే ఉత్తర 
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రామచరిత 9 మంెకే సరేసరి. మృచ్చకటికమాట చెప్పనే ఆక్క_టిలేదు. 

మన బంగారయ్యగారి నాటకరచనకు పునాది యిప్పటినవనాగరికుల తొందర 

పాటు కృత్యాలే అని నేననుకుంటాను. వారివారిని చక్కని మార్గంలోకి 

తిప్పడానికి గంధక _ర్హ చేసిన వపాయము మిగుల కొనియాడ దగినది. 

పోతరాజు గారి 

ఆ. వె. పొల6తి దావవ వహ్ని పురుమ( డాజ్యఘటమ్ము 

కదియకుండరాదు కదినెనేని 

బమ్మయనం గూంతు( బట్టక మానండు 

వటున కింతిపొత్తు వలదు వలదు | 

ఆనే పద్య తాత్సర్యంలో గింథకర్ర తాత్సర్యం హూ_ర్తిగా య్కీభ 

విస్తూపున్నట్లు యెన్నో అకరాలవల్ల గోచరిస్తుంది. మొదటి జగన్మోహన 

రావును చెశదీసిన బాలవితంతువునుగూడా తువకు బాగు జేసినపద్దతి మన 

పా9చిన నాటక సంపిదాయంగా కనబడుతుంది. అప్పుడు పశ్చాతాపం 

పుబ్దశంకూ డా కొంత అభినందసీయమే కాని ఆఅంతమాతించేత అట్టి స్రీ 

అకు మన పూర్వనాగరికత సంఘంలో చోటు నివ్వదు. కాని ఆపె తత్త్వం 

కాడా అసలు మంచిదే ఆయినా యీ నాటకకళావ్యామోహంచేత చెడ్డట్టు 

వ్యంగ్య మరా దయా తెల్చినట్లయింది. యో లా విమర్శించి తేల్చవలసివ స్తే న్ని 

యిన్నో విశేషాలు యీ రాజ్యలడ్యిలో బయలుదేజతాయి. మొత్తంమ్మాతం 

దీనివ ల్లతేలేసా రం కలతస్రాలు నాటకరంగాలకు పనికిరారు. అన6గా నాటక 

రంగంలో యితర పురుమలతో ఆయా ఫవాగాలు నటెంచినపిమ్మట శీలాన్ని 

చెడంగొట్ట ట్రువోకుండా వండడం కలలోవా ర అనం యిందు తెలుసుకో 

దగని. శీలం ఆర్య. అ లేదు కులత్రేల కనేవారుతప్ప తదితరులు యీ 

భావాన్ని శరసనావహిసారు. కనక యీ నాటకము సామాన్యంగా అన్నిపకాల 

వారికెన ఆమోదపాతఏమని నే గభిపాయపడతాను. 

ఆయా HES ర ర ఆభిపాగియాన్ని వ్యాసాలమూలకంగా లోదిం 

శపంరన దన జంబం ంచమూలకంగా చోధింనడంలో చాలా సౌలభ్యం 
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వుంది. వెనక శ్రీకృష్ణ మిశం అనే మహావిద్వత్క_వి శిష్యుండికి వేదాంత 
వాసన బొ తిగా పబకపోవడానికి చాలా విచారపడి తుదకు దృ్భిశ్యప 

హ్ అ 

బంధమూలకంగా నే శిష్యుణ్ణి బాగుచేసినట్టు వినికి. దానిపేరే “పిచోధ 

చందోం దయం.” యా యువకవి మాగాంమ సమీపంతోవున్న రాజమండ్రీ 

నిభాసియే ఆయినా నిన్న మొన్నటిదాకా నాకీయనతో పరిచితిలేదు. 

సుమారు వత్సరన్న అనాడు నేనూ గురువుగారున్నూ వాదోపవాదాలు (పక 

టించుకుంటూ వున్నప్పుడు మా మా లోపాలోపాలను యెరిగి వుండిన్నీ 

యొందతో పెద్దలు మౌోనంవహిొంచి “మన కెందు" కనీ ఇ్రారుకున్న న 

యంలో తల కంటగించుకొని సాహసించి యీయన “గాండీవ పథి 

కలో__“వరునా? పితిషయా” అంటూ పెఎశీర్తిక పెటి కొన్ని మందలింపు 
© Co దా జా 

వాక్యాలను వాసి వున్నారు. ఆ వ్యాసంలో యే? తాంన మూ *జయంతిొతో 

వుదాహారించికూడా వున్నట్లుజ్ఞాపకం. చెప్పొచ్చు చేమిటం మే? సత్వం నాచిం 

చడంతో యాయనకు నాహసం చాలా మెండు. వాలేవునుకుంటారో, 

పీరేమనుకుంటారో, అనే సంకోచం లేదు. వున్నదున్నట్టు వాాయడయొ 

యీాయనపని. వెనకటిరోజుల్ల (శ్రీ కం. వీ. పంతులుగా రొకరు యిట్టి 
wet 

సాహసం కలవా రుండేవారు. మళ్ళా పిస్తుతమీయన కనపడు దూన్నారు. 

ఆలాటిసాహసమే లేకపోతే యా రోజుల్లో “కులత్రిలు నాటకరంగాల 

కెక్క_డం మంచిదికాదు. నాటకపిదర్శకులలో జాహాళ్యింగా. శీలవలర 

కణం మృగ్యం, వారికి తాగుడు యెక్కడోతప్ప వుండి తీరితుంపవి యీ 
లాటి విశేషాలను టోధించే నాటకం వాయడం తటంస్తుండా?ః రా టాం 

యే ఛాందనుంజేనా వాస్తే వాక్ట్రోపట్టుకుని దులిహసేయరా? యాతా తుథా 

రాన్ని మృదుమధుర శై లిలో నాటకం వాయడం చేంతవాడేసూవాని యీ 
యనకు వున్న పవితంమైన ఆభిపాగయాలు వున్నవారు నవగాగరిక యువ 

కులలో పలువరు వున్నారు. పృద్దులలో వున్నారని ఇప్పడే ఆకర ము 
శ్రీ న్యాపతి ఖీష్కులవారు పనికట్టుకొని దిని నంతగా ప్రశ ంసించుడ డు 

వృద్దుల అభిపాంయాన్ని తెలుపుతూ వుంది. (శ్రీయుతులు చిల ముంర్తి 
సొ ఉచ య ed ఇంచు ఛా కవిగారు సంఘసంస్క_ర్హ్తలై. వుండిన్నీ దీన్ని మిక్కిలిగా మెచ్చుకోవడం 
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చస నిన్న చమూజంరతో కుని వున్నాను సన అతత సజ ర్త ల మాట చెప్ప 

లేన.గాని వృద్దసంఘ సంస్క_ ర్రలకు దినిలోవుండే అంశాలు అభినంద 

నీయాలని దీనివల్ల తెలుసుకోవలసి వచ్చింది. 
4 

పితిక్షణ విజృంభణాత్” అనే శ్లోకార్గంలా గ యిప్పుడు అన్ని 

విషయాలున్నూ క్షణేక్షణే మార్పు చెందుతూ వున్నాయి. ఆ మార్పులకు 
తలా తో(కా వున్నట్టు తోచదు. దారీ తెన్నూ అంతకంటే కనపడదు. 

యిట్టి రోజుల్లో యే ఛాందనుతో యీ మూలోకూర్చుని యొవళ్ళువింయే 

యించిక్కు వస్తుందో అని భయపడుతూ గెణుక్కోవలసిన విషయాన్ని 
శం9వ్య కావ్యంగానో వాసి యేమూలో దాచవలసిన దానికి పప్టీకుగా 

నాబవమలటూ వాసి యెవళ్ళ మనస్సుకూ నొప్పితగలకుండా వక కార్యాం 

వాన్ని ఓ బోధించిన యూరవి ధన్యుడు, మాన్యు (డు యాయన (పవృ త్తి తిసర్వ్వథధా 

వసుచరితంలో భట్టుమూర్తి చూపిన వొక విషయాన్ని జ్ఞ ప్పికితెస్తూవుంది. 

J 
ఓ 

, మూయాశిలురు చంచలాక్కు లనుకంపాశూన్యు ల్మ్మాత్మెక కా 

రా్యాయత్షుత్ సమయానుకరాల రచనావ్యాపారగోపాయనో 

ప మగవారలాపయి మహీపాలు ర్మృహావై భవ 

శ్రీయోగాంధులు చెప్పనేల మగవారి న్నమ్మగా వచ్చునే? 

యీపద్యంతో కృతినాయకుడైన శ్రీ తిరుమల రాయుణ్ణి యెంతో 
మృదువుగా మందలించినట్టు కనపడుతుంది. యీలాగే మనబంగారయ్య 

గారు ర న వ తాన్ని త మందలి ంచతగ్గలోకా న్ను మందలించారు. 

మందలింపు మందవఖింపుగా కాక మిక్కిలి ఫ్రం త్రంశ్త బయంగా వుందికూ 

డాను-. నస్నృయిుచే యాయన అభిప్రాయాన్ని అడగలేదుగాని నా అంతట 

సడేదీన్ను తోంచి వాిళాను. అదిన్నీ కాక అడిగితే యిచ్చేది యీలా 

వుండ పుండదు. దాని కేర్పాటుగావున్న్న మాటలు యేర్చాటుగానవుంటాయి,. 

ఆవి బునియారకమ ఫారాలలాగ ఆచ్చువేసి వుంచుకున్నా వుంచుకోవచ్చు 

వాట లేడు యో గంధక ర్త ర రీతి చూస్తే చాలా 

రోసూపుంది. భగవంతుడు నా అభిపాాయంతో 

ర్వధా శయ 8పందాతయగప6(గాక. 
లు 

త rey Mere ఖ్ లో న 



కవిత్వ వరూ-బభ్రాహ్మణత్వ వునా 

కవిత్వం _ బాYహ్మణత్వం ఈరెంటికే చుట్టణీక ముండునా ? 

అనగా, కవిత్వసామ[గిలో బాహ్మణత్యంకూడా వొకటా ? అని (ప్రశ్నిం 

చేవారు యిప్పుడు పలువు రున్నారు. దీనిక్కారణం అప్పకవీయం. ఆపు_స్త 

కంలో కవినిగూర్చి వాిసన్తూ “*ధరణీసురుండు పంళాంతుండు” ఆంటూ 

ఆరంభధించ(బడింది, దానికి యర నో సంన గతంలో మూలంవుందేమో 

అని వెదికితే అహోబలప ఆ 1 ''సత్కుులీన శుచి రతి శోందో 

వ్యాకరణాదివిక్” ఆని యేదో పా9చీనళ్లోకం వుదాహరించా(డు. అందులో 

వున్న “సనత్కు_లీని” శబ్దానికి అప్పకవిపద్యంలో వున్న “థరణీసురుండు” 
తెలుంగేమో ? గుటికి బారెడు హెచ్చుతగ్గుగా అప్పకవి అనువాదం సరిపో 

తుంది గాని బా ౦పహ్మ్మూణతరుల లో చాలామంది (సంగ స్కతంలోస సహా 

కవులుండడంచేత ఆలక్షణనిర్వ్యచనం బచోషదూషితం రాకత తప్పదు. సతమ 

నత్వమనేది దాంహ్మాణులకే త్ను బాం హ్మణేతరులకు పాడా రాణాచే. 

కులోచితధర్మములను చక్క_ (గా వత యేళులస్టు (దుగాని సతు. లి 

నుండుగా వ్యవహరింపష6 బడతాండు. అయితే అప్పకవికి కస ష్యా లేత రుతు 

కవులుగా వుండడం యిష్టంకాదని ఆఅతనిపీఠికలోని మతార 3 ఆద్యం తెలుసు 

తుంది. అతని కాలంనాంటికి బా9ీహ్మణేతరులలో కవులు లేరేమో అను 

కుంపటే అదీ పొసంగదు. కువింద(6డ&, భోజరాజునా6(టివాంయడయు. సు సుపష్రసిద్ర 

సంస్కృృతభాషాకవిగా ఆతని రచనే సాక్ష్యమిస్తుంది. “*హసాహసాలక : 
కవయామి వయామియామి” “*త్వంకారయుకాహి గిరః(పశసాః "ఇతడు 

తంతువాయి (సాతి కులజు(డు. కుమ్మరికులస్థురాలు మొల్లకూడా ఆప్ప 

కవికి పూర్వురాలేకదా. కృష్ణ దేవరాయలు ఆఅప్పకవికి పూర్వుండే అందినా 

అతని ఆము_క్తమాల్యదలో పెద్దన్న గారి పద్యాలు (వం ౦శ వర్షనరు సంబం 

ధించినవి వుండడంచేత ఆగింధ మంతా న రచించిన ప్లే 

అభిపారయపడ్డా (డు మన ఆఅప్పకవి. 

వేదశాస్త్రములవిషయంలో బాహ్మణేతరులలో స్ఫుపసిద్దులు మ్చుగ్యు 

లుగాని కవితారచనలో మృగ్యులు గారు. వేదానికి స్వరబాధ, శాస్తాానికిదురవ 



(115 కవిత్యమూ__ద్రాహ్ముణత్య మూ 

గాహత్వపేడ యివి అధికారిమృగ్యత్వ్ణ హేతువులు. అప్పకవిపద్యంలో వున్న 

శగరంకీనురి శబ్దం లక్షణయా ద్విజత్వ పరం చేసికొని సమన్వయించుకుందా 

మన్నా భట్టుమా_్తివగె రాలు కూద్రులుగానే పరిగణంప(బడతారు. భటరాజు 

అకు యజ్ఞో పవీతా లున్నా ఆచారాలు శూదాిచారాలే. యీవిధంచేత చూచినా 

కవి ధరణీసురు(డుగానే వుండాలనే లకణనిర్యచనం యుక్తంగా కనపడదు" 

ఆ విశేషణం మాతిమే కాదు గోపళశాంతుండు” అనేద కూడా బాధించేదే. 

కవులు వేములవాడ, భీమకవి వగయిరాలు శాంతులుగా దు. 

న చ. గరళపుముద్దలోహా మవగాథ మహాశనికొట్లు సమ్మెటల్ 

హారునయనాగ్ని కొల్మి యిరగాధిపు కోరలు పట్టుకార్లు ది 

క్క_రటి శిరంబు దాయి అయ కాలుడు కమ్మరి వై రివీర సం 

హారణగుణాభిరాముండగఏ మెలము భీమన ఖడ్ల్గసృష్టికిన్ =” 

భీవుకవిగారి యింటిపేకు మెలమువారే అనియు, వేములవాడ 
నా 

టల 

ఆనేది నివసించే గాొమాన్ని బటి వచ్చిన పేరనిన్న్ తెల్విడి. ఆయా 

"వేములవాడ నె జాంనమండలంలోనూ ఉంది, గోదానరి జిల్లాలోనూ దాక 
మ దా వసాలు ాా డా యదా దానా మానాన 

రామ దాపున వుంది. భీమకవి అక్కడివాండా యిక్కడివాండా ఆనే చర్చ 

లోగడ చాలామంది చేసి పరమించారు. పిస్తుతం మన క్యా_వలసింది 

భీమన (ప్రశాంతు(డేనా అనేదే. 

“లం ఆంత హాఅసాగి చెక్కులను ....రామకవి కుంజరు హా_స్తము.... 

యాకనుమాల ధారుణీమండలనాథు(బోలు .. RO 

(ఇది తురగావారిది.) 

అప్పకవినిర్వచనం ఆతివ్యాష్త్యాదిదోషగ)9స్ట మవడమట్లుండ6గా 

ఆపహోబల 3౩ ండితు(డు వుదాహారించిన “సత్కు- లిన శుచి రక్షః" అనే 

ల ఊక అల్లి లొ ల a ఇచ 

దాని లోవున్న సత్కు_లీన వి శషణార్జా న్న్న కూడా కవిత్వం ఆఅ లుకీస్తుం 

డని నియతంగా చెప్పుడం ఫొన(గదు. పదకవిత్వమో, పద్యకవిత్వ మో, 

జంగంకథలు వగె రాలో అనైవాళ్లు చిరకాలాన్నుంచి వున్నస్తే ఆయారచ 

నలు సాక౭ంంయిసాయి,. కులాధిమానపయు కమెన పోటాటలు కాబులక్ fi) శ 
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బాహ్య్మాలకీ వున్నాయం క్ష, ఆవివాదాలు బాంహ్మలలో బాంహ్మ్యులకే నా 

భేదిపియు క్తంగా కనపకుతూ వున్నప్పుడు జాత్యంతరులకో వుం 

ఆశ్చర్వమేమిటి? వై దికులకీ నియోగులకీ మళ్ళా వారిలో ఆవాంతరులకీ 
యీదురభిమానాలు వుంటూనే వున్నాయి. ఆయీ పోట్లాట లకి జంకి కవిత్వం 

క్లో 
అవ్ 

రు 

బాగిహ్యాలనే కాని ఆన్యులనే కాని ఆ్మశయించి, యితరులను ఆస్స్భ శు్యు 

అనుగా భావించి నిరసిస్తుందనడానికి యేపారిజ్ఞా డూ సమ్మ తింప(డు. కవి 

తరమూ గానమూ యిని వొకరి సొత్తులు గావు, ఆందతిప్ని.  నహాజంగా 

పుస్లేవి. “క్లో. గాంధర్వంచ కవిత్వంచ....సహజా గుణాః” వేశ్యుజాతిలో 
రు ణం అ 

కన్న మిన్నగా భాంచేషం వినిపించే పాతిలు కడజాతిలో వున్నారు. 

యిప్పుడే కాదు కృతయుగంలోకూడా యీఅంశాన్ని (యువపజచాలం మే 

హరిశ్చందో”పా ఖ్యానం తోడ్పడుతుంది. వేశ్యజాతిలో స్త్రీలూ పురుషులూ 

మహాకవలే వున్నారుగదా 2 

యిటీవల లక్షణనిర్వచనం అతఈవ్యాపాాదిదోషదూషితంగా వాయ 

యిందిగాని పూర్వలాక్షణీకు లేర్పజచింది చూడండి యెంత చక 

వుందోను : 

i సే 
* 

dr 

శ్లో. శక్తి ర్నిపుణతా లోకళాస్త్రకావ్యాద్యవకణార్ 

కావ్యజ్ఞ శికయా భ్యాన ఇతి హెతు _స్తదుద్భవే. 

ఇందులో కులాలపిస క్రి లేదు. శాస్త్రపదం వున్నా అవఏివుంయే 

విద్యత్క_వి ఆఅనిపించుకుం టా౭డు, లేక పోతే“కుద్దసురన్నది రుడరికాజ యో 

మాదిరిని రచించే కవి అనిపించుకుంటాడు, పూర్వం కవిత్వం ఇప్పేడా 

ళ్ళకు భాషాపాండిత్యం ఆవశ్యకంగా వుండేది గాని యిపుడు నవ్యసాహిత్య 
పరిషత్తు ఆపీడ వడిల్చింది. కాని హరిజనకవులు చెప్పే కవిత్వాలు నిర్దుష్ట 
భాషలోనే కనపడుతూ వున్నాయి. నేను పిత్యకంగా కొన్నికవిత్యాలు 
చూచే యామాట వారిస్తున్నాను. అందటికీ అందుబాటు శైలిలో చేవనేకార 
అంచేతనే కదా యిప్పుడు చాలామందికవులు భఛారతాదులను నిరసినూ 

అననే 

న్నారు. యీనిరసించడం యింకా పూ రిగా తోకామోదాని పొాంపనటు 
యా యమ ay Fa) 



కవిత్వమూ. బాహ్మణత్వమూ ఫ్ పైకి 

తేదుగాని పొందినవెంటనే యెవరో నొకరు కొం త్రశై లిలో వాాయనే 
వా?సారు. యిప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా వచారించుకోందగ్గది కవిత్వానికీ 

తూ 9ంహ్మణ్యానికీ సంబంధం వుందా అనేదే. అట్టిసంబంధం చేదనే వమన 

సందర్భాలు తెల్ప్చుడు చేస్తున్నాయి. కవితఃం రోచించేవారిలో నూటికి 

తొంఛి మందికి (దాంహ్మణులలోన) శాస్త్రం చదువుకున్నా బుజ్ఞ కెక్క_దు. 

కాళిదాసంతవాండు “శ్లో. నమః,పామాణ్యవాదాయ మత్క_ విశ్వాస హోారిణే” 

అని వొక్క_దండం పెట్టి మానుకున్నా6ండని విద్వ్యత్సరంపర చెప్పుకుం 

టుంది. భార్య కాపరానికి వచ్చాక చదు వేలా సాంగదో అదేవిధంగా 

కవితారచనలోకి దిగి వెత్తోమొత్తో గిలుకుతూవుంకే శాస్తాాభ్యాసమున్నూ 
సాగందు. అసలు దాని (శాస్త్రంలో పివేశమంటూ అయితే యేదోకొంత 

ఆర్రించ వీలవుతుంది గాని అది “అనభ్యాసే విషం శాస్త్ర మజీర్ష భోజనం 

విషము.” అన్న శ్లోకానికి వదాహరణంగా పరిణమింపచేస్తుంది. అందు 

చేత యీరెంటికీ సామానాధికరణ్యం కుదరదు. విద్వ త్త అభ్యాససాధ్య 

మనిన్నీ, కవిత్వం జన్మతో పుట్టుకవచ్చేదనిన్నీ ఆందణూ యొ ఆింగిందే. 

కనక యిందులో రెండోదానికి జాత్యాదులతో ఆవశ్యకత తద బ్రాహ్మణ 

తరులకు తర్క. వ్యాకరణాది ళాసా9లు ఆభ్యాసంవల్లకూడా సాధ్యపడవా 

అంటాచేమో ? సాధ్యపడవనే చెప్పవలసివస్తుంది. దానికి తధ్యాంగా (బాహ్య 

జేతరులలో కవులే కనపడుతున్నారు గాని ళాస్త్రజ్ఞులు కనపడడం లేదు. 

శాహ్రై జ్ఞత్వి మనంగా శిష్యులకు పాఠాలుచెప్పే శక్తి గాని అల్లాటప్పా 

పృిదేశం రాదు. ఒక బాగీహ్మండు పదిపం(డెందెళ్ళు వ్యాకరణం చదిని 

తా. వచ్చి (వత్యాహాోరే మిషతాం న(గహాణం, ఆన నాసిక ఇత్యాది 

వాక్యానికి అర్హం తెలియనేలే దన్నాండు. ఆయీ వాక్యం 

సెడ్డాంతకాముదిలో మొదటి పుంతోనే వుంది. దీన్నిబట్టి శాస్ర్రపివేశం 

అసద్ (కష్టించి కషి చేసిన వారికే అవుతుందో తెలుసుకోవచ్చును. 

ద్ లు కనక సంప్రూదాయంగా వచ్చివుంయే తక్కిన శాస్త్రాలలో 

పశిం కలుగుతుంది. కాని అవి త్వరతో పం వేశం కలగసీ 

గాదయరతికంిమం. కొంత వోపికపట్టి చదిపిలే వ్యాకరణానికి 
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ఆను(గహం కలిగి పేలపిండిమాడిరిని చరచర అన భూతం ఆవుతుందిగాని 

తర్కం ఆలాటిది కాదు. చదివినకొద్దీ అయోమయంగా పరిణమిస్తుంది. 

ఆందుచేత నే ఆయోాముఖమూ, పిష్టగర్భమూ' అంటాదు వ్యాకర కాన్ని. 

తర్కాన్నో ఇ “పిష్టముఖమూ, ఆయోగర్భమూ” అంటారు. దీన్ని యీలా 

పంచుదాం. 

నేటికాలంలో (పతిపిషయ మూ తలకిందులుగా మాతింది. పూర్వం 

యేది మంచో ఆది యిప్పుడు చెడ్డ. మీసాలను గూర్చి చర్చించుకంండాం. లమ 

వుంచుకోవడం పూర్వం (పతాపానికే కాదు, షోళుక్కూడా స్ఫోరకం. 
యిప్పుడో ? అవి యేపూటకాపూట అంట గొరుక్కుంకేన తప్ప కచేరీ 

లోనూ అర్హత లేదు, గదిలోనూఅర్హత లెదు. మహమ్మదీయులు 

క్షత్రియులు, వెలమవారు వీరందజణూ పా9ణాన్నేనా గడ్డిసజక మావి 

రిని త్యజించేవారుగాని మీసాన్ని త్యజించేవారుకాదు. యిస్సుడో ? 

ఆయీపొరుషపంధానజాతులవారందరూ  వీచలు పాచీపని స్వయంగా చేను 
కున్నట్లు మీసాలవిషయంలో చాలా (శద్రపుచ్చుకోవడం ఆఅించళరా ee 

గిందే. మీసంలోవుండే వెండు9కలు తాకట్టుపెడితే పూర్వం కరెస్సీకన్నా 

యినుమిక్కిలిగా పని చేసేవి. యెందటో పొరుషవంతులు బూణం త చ్చు 

కోడానికి తాకట్టుకం వాట్లనే పుపయోగించుకొనేవా రని వినికిడి. యుసాలం 

కా గడ్డాల కరా సంబంధించిన యితిహోసాలు చాలాపున్నాయి. (కవులు 

శ్లోకాలూ, పద్యాలూ తాకట్టు “పెడితే పౌరుషవంతులు మీసాలు. ఆయిముడ 

పాతర తవ్వడానికి మొదలెడితే వ్యాసం తేలదు. ఒక మతగపరువుగారి 
మీసమూ గడ్డమూ దాంచి వుంచి ఆమతన్లులలో మహారాజు రెవవేనా ఆ 

పవితిస్టలానికి యాతరికు వెడితే వొకవెండు9కను ప్రసాదంగా యిస్తారని 
చెప్పంగా విన్నాను. “హైఘుమిలీ” వారికే గాని ఆరాజులలోకూడా ఆపి 

సాదం ముట్టద(ట! అట్టి మహాపదార్థం “శివః వః తాని లుఠఈంతి పైత 

పాదై 9 ఆనే దురవస్థకు లక్యుమయింది. (అసలు తీసివేసెనా అంచు 

మతే దురవస్థ? సిగ్గుసిగ్గు 



కవిత్వమూ -- బ్రాహ్మ ణత్వమూ 1925. 

మనకు పిస్తుతం కవిత్వం. దానికీ పాండిత్యానికి చుట్టణికం వుందా? 

లేదా? అనేది. అక్క_అలే దని పలువురు శరఠిస్తూన్నారు, ఆంతతే సరిషెడి తే 

సంతసమే. సిగ్గు సిగ్గు! యెంతటి మహాకవినేనానరే “పుంసివా కొమ్మెక్కి- 

రకం కవులు ధిక్క_రిస్తూన్నారు. అంతతో సరిపెట్టడం లేదు. “నీకేం 

ఇను బో వెధవ, కుంక, ముండమోపి,” యిత్యాది గా వావిడుచుచున్నారు. 

ఇట్టి పిసంగం తప్పు, కూడదని మందలించడానికి యెవరేనా పెద్దలు 

సాహసి స్త వారినికూడా యిమ మిక్కి లిగా దూజుతూన్నారు. “అట్రిపండితు 

రో నరయ నూటికి నొక్క_రుండు కపీశ్వరుండుండునేమొ : "అని మాచిన్న 

తనంతో అనుకొనేవాళ్ళం. యిప్పుడు పాండిత్యానికీ కవిత్వానికీ సంబంధమే 
రేవని బుజువౌతూ వుండడంచేత జన్మాంతరవాసనచేత పుట్టిన భార వొక్కటే 

రచనకు మూలమని తేలింది.గోగారెలపిండివంట” పద్యం గిరతంలో చూ. 
“దారిన్ జికిి నొఆఅనేపవ్యంకూడ చూ.ఎమునుపు తనకుపుట్టి నధారకు తోడుగా 

శానా లోరన తోకాలోకనాదులువుంకే బాగుంటుందని వాట్లను సంపాదించ 

డా నికెయ!। త్నించేవారు రు అది కాంతశమతో చేరినపని కనక. యిప్పుడు ఆనా 

మగి9నే తగ్గించడం మంచిపనిగా వూహించి వున్న దాన్నికూడా తగ్గించుకుం 

టూవున్నారు. యీూరకంలో కొందజు అనవసరంగా యేపూర్ణమహాకవినో 
పుచ్చుకొని అతల దూషపషించడానికి ఆరంభిస్తూన్నారు. దానిస్వరూపంయిడి, 

“మ. ఉదయం బస్తనగంబు సేతువు హిమవ్యూహాంబునుం జుట్టిరా 

విదితంబై న మహాన్ మహాం[ధ్రకవితా విద్యాబల ప్రాఢి క్ 

న్ 
CE 

చెయ కర అత జు న క శా శ ఇ కాజు శ తక అ as, కని ఉఓ * ౪ ౯ వత ఉట అత ధక ౫ ఆఆఆ 

ఆన్నాయుర దా రామలింగం. యిది నన్న యాదులను ధిక్క_రీంచి 

కాడా అంటూ తలాతో(కాలేని వాదానికి వుపకమించి యైనిమిదో 

లాం కా రింగ నే ఆర్ద్రా న యకచు "పెదుకున న్నారు, రామలింగం యే తాబ్బంవా (డు, నన్నయ్య 

ర | 

అజో లన భపేకాలంవా (తు ఆనేవిచారణ ఆయీవ్య కులకు స్పురించకుండావుంటుందా? 

ఆయోసందర్శ్నం రామలింగకవికి ; సమకాలీనులకే చెల్లుతుంది గాని యెన్నండో 

చచ్చి సర్గ మలంకరించినవాళ్ళ కేం సందర్శ్భిస్తుంది ? 
rep 

[ 
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శా. ఈతోణి న్నినుంటోలు సత్క_వులు లే రీ మేటికాలమ్మునన్” 

(శ్రీనామ(డు) 

ఆయీ మాట (శ్రీనాభుండికి పూర్వమందుందె తక్కున యొదల 

యినవారికి(గాని, పరమందుండే సెద్దనాదులకుంగాని యెట్లు సమన్వయి 

స్తుంది ? "వేదాంత దేశికులవారు “శిరస్సు నిహొతం మయా పద మదడిణం 

లక్యతామ్” అని పితిజ్ఞచేశారు. యింతకన్న ఘోరమైన, పండితలోకానికి 
అవమాన కరమైన ప ప9తిజ్ఞ అంటూ వుంటుందా ? యీ దేశికులవారి (పతి 

జ్లనుగూర్చి వ్యాసాంతమందు కొంతవా?సాను. యిది. యెన్న చో స్వార్లమో 

మోకమో పొందిన శంకరాచార్యులకు సమన్వయిస్తుందని యేమా(్రం కురి 

శీలన వున్నా అనకోవడం తటసిస్తుందా ? 
Ge nD 

అస లుపకిమంచిన వఏిషయంవేటు. బాగిహ్మణ్యాని కీ రవిత్వానికే 

లంకెగా యెవరేనా చెప్పడానికి పూనుకుంటే ఆమాట అపవోస్తొాస్పవద 

మేనా, కాదా అనేది. అప్పకవికి కొద్ది గొప్ప యీ పిచ్చి ఆభిసారియం 
యు 

వున్నట్టు అతని వాత కొంత ఫం. మిప్తుంది. మసి రంర్భుణా ళాతి 

తాంసులు, బంగారుతూ.చుకొనేవి, చనే కుటుంవాలుకొ న్ని తునిపెచ్లు వమీచో 

| 

ళ్ అర్హా శే 

వూళ్ళో వుండేవి. ఆ కుటుం బస్టులు ల్ య. తమ మా లతువ్యు దష రర be 

చూస్తూవుం కు చేసేవారు కారు. ఆలాగే య్యులు కొందటు వొన్ని దెం 

ధాలు థభదంంగా కాపాడేవారు. ఆలాగే కొన్ని మాదిడిడాతులు నన్నా. 

* 

క్ట b 

(జహంగీరు ఇమాన్ పసందు పద్యం చూ.) తుదకు యివస్ని వాచుమారన 
wn శో ang 

ఆనుకున్న ట్లు తమలోనే వుండక అంతటా వ్యాపించాందు. ఆటా చో ల 

త్వమూ యిప్పుడు ఆబాల గోపాలమూ ఆబ9హ్మా స్త సంబ పర్యంత జరు రూం 

(తెలుగన్నమాట్స వ్యాపించింది. (శ్రునాథుండు“నీవునుంగపివి న Ces 

అన్నా6 డని ఒక వినికిడి కలదు. దీన్నిబట్టి చూచినా బాహ్మాణులలోసై 
కాక యా కవిత్వం సర్వత్రా వ్యాపించి పూర్వమున్నూ్నూ స లత ఆలు 

స్తుంది. అది విడ్వత్క_విత్యమా, కాదా అన్నది వచారకాంతరం. శం 

భీరహాదయులు తెలిక పిసంగాలు యెన్న టికీ చేయరు. చేసవాక్ళోను 

ఆమోదించరు. గాని లఘుహృదయులు జాతినియె_త్రిపొడవడం పూరణ మమా 
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వుండేది. వాసిరెడ్డివారి సంస్థానంలో బుచ్చివెంకు అనే కళావంతుండు 
వుండేవాడు. అత్ బాగిహ్మణకవులు 

నె ద్, “" ఈ-న్యం కల? వానికింగల 

రంకే య చ్చోట నిలువ రసవంతమగణగుద్” 

ఆని (పాపం) కులాచారాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రేషించేటప్పటిక్ 
ఆకవి ఒళ్ళు మండి “ఊరకే మన్నన మాలి మాకొలము మాట దలం 
తురు” అని చక్కని జవాబు చెప్పినట్లు వినికిడి. ఆజవాబు చెప్పడంలో 
“చేమకూర వెంకన్నకు లోపమేమి?” అని విజయవిలాస గ౦ంథకర్తని 
స్పృశించడం చేతనే చేమకూర మహాకవి లక్షుణామాత్య తనూభవుండే 
రాని వ్యాహ్మణుండు మాతం కాండని తెలియవచ్చింది. ముప్పది 

యి. ద్ద కు నియోగుల సీనంతలో యిక౭డున్నా(డు. యిత(డు గ౨థాంత గ 

వష్టటల్ గోడమేందిపిల్లి వాటంగా పంవ_ర్రించా.డు. తండి9కి అమాత్య 

పదం వాడి తనకు వాడుకోలేదు. (యిస్పుడయితే వాడుకొనేవాండే) 

యిటీవల బుచ్చివెంకుకూ, బాగిహ్మణకవులకూ జరిగిన వివాదవల్ల యథా 
“పన్నిన సత్సిబంధమున 

డాగును నోగను జూడ” వలయును గాని “నీవు (బాహ్మ6డవు, విశ్ష(బా 

హ్యాండవు, నియోగివి, వైదికివి, వై ళ్యుండవు, కతిియుడ6ంవు, కమ్మవు, 

రాపవు, బల్జైవి, మాలవు._ఆండుదానవు” అంటూ వివదించడంకన్న శోచ్య 

స్రితి వుండదు. (ధికుణాకకనికి_ప్తః కిమితి ర్నీరసో భవేత్భ యెవరో 
లఘుహాదియు లిట్టి కలహాలకు వుపకిమించినా వాట్లని పెద్దలు ౬ లేదా 

రం బెట(6బడిందిె. బుచ్చి వెంకు అన్నట్లు 
Gr యది యా 

తిణూ౭ం ఆజా వీవ్వుడం (అనగా ఆలఘుహ్ఫృదయులతో వాదించడం) ఆనా 

తోచనపని. వీరిపెద్రజికాన్ని ఆవలివారు గమనింవరు. అనరానిమాటలు 

(బండబూతులు) అందురు. వీరికి అట్టి మాటలు రావు. వస్తాయే ఆను 
కుందాం, ఆప్పుడు అంతికన్నను వీరు లఘుహృదయులు కావలసి వస్తుంది 

గదా? అలదుజత అట్టివారి తిట్లను గణించడం పిమాదం. వారిచ్చే ఆథా 
ర్రీవాక్యాలు “కుర్వీత బుఇసోమయోః” అన్నట్టుంటాయి. అట్టిమాటలను 
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ఖండించడం యెందు కంటాను. వారికి యొవన్వరూ ఆడ్డరు. బగ్ ఇంతే, 

యేదో పిన క్తాను విన _క్రంగా యీ విషయం మధ్యలో తగిలింది. 
prs 

కవిత్యానికీ బారాహ్మక౭్యానికీ అంకె అని అప్పకవి ఆనలేదు గాని 

యీదో నీచోవమానం పెటి శూదింక ఏవిత్వాన్నిి గూర్చి కొంచ ఒవినంగించ 
Co 

డం అనాలోచనగానే నాకు కనపడింది. “ తెలివి యొకరిసామ్మా? 

ఆన్నా౭6డు కేతియ్య. అయితే యితరకులాలతో తెలివి ఆనే వడారం లు 

వున్నా దానిని విద్యలో వుపయోగపణఅచక దం౦వ్యాకర్షిణకు అనుకూరింఒ 

వ్యవసాయాది సద్వ్యాత్తులయందు (నిజం చెవులాను. నాకు కవిచ్నంకం పే 
వర్తకం కష్టసాధ్యంగా కనపడుతుంది వినియోగించడంబత  జారాబ్య్మా |) 

ఈ 
ణులతో వున్నంతమందిగాని, కొంత మందిగాని రెకపోవదిం తటసిం 

స్వస్థ 

చింది. చిరకాలాన్నుంచి విద్యాకృషి లేని కుటుంబంలో జన్మించిన వ్వక్తి 

కివిద్యాగోష్టి లోకి కాలుపెట్టినప్పుడు దాంహ్మణకులజులకుబతె చురుకంగా 
5 లు ౮% 

ఆవాసన అంటదు. అదేనా సంస్థ్ట్ర్రాతరమున్నూూ, తవ్చమపద భూయిషంగా 
ల 

వుంటే తెలుంగున్నూూ అభ్యసించడంలో నే, ఇంగ్నీషులో బాంహ్యూచలలో 

యితరులూ ఆంతే. అయినా యూవిషయంతోనూ కొంత విశషంల పున లు 
వని స ఖీ నే 

ల ఆర యు అ. wa Ox వొం రాం అన నాక్ ఆట ఇ మనికి. చిషకాదిబాగిహ్మాలవలె మును ఆం ధు_లు కొన్నిజరీకిలలి క 

రులు కాతేరస్తీ దక్షిణ డేళశన్గులలోనున్నూ తామ9పర్తీ తీరసులు మట్ట యద్ 
౯౩ యథ ౭ డు శ 

సూక్ష్రత కలవారనిన్నీ చెప్పుకుంటారు. దానిక్కారిణం ఆ నది ప్తవరమే 

అంటారు. ఆనిటిలో తామింవుడిని దానిపేరే చెపుతూవ్పుంది. బాగ్భీహా 

ణులే కాడు. ఉఆదితరులుకూడా మిక్కలి బుద్ది శాలులు EES CEE 

టే ౦ “ Xe వో ర అధ ఇద wre న్యు క్యు వున్నారు. బాగహ్మలణేతరుల లో ఆఅవంలో వడ్డూలమైనరవు లున్నారని 

వనికి. దకిణా గాథకాః ఆంే బుద్ది శాలులు. ఆయీామాట సిజ్ఞాలతకౌము 

డితో వుంది. బహుశ౩ యీూమాట భాష్యంలో కూడా వుందేమో డాజరొం 

చాలదు. (శా. “శ్రేరే యందటొౌె ఆడ్వొొ కేట్లు తెలువుర్తే వే; అయంగారతిచే 

"పేరే మల్లడి కృష్ణసామికె కడు బెంపేమి?” జయంతి చూ.) బుద్రిమ ద 
౧౧ వా "ఖో జ 

గాని, విద్యావ_త్తగాని, ధనవ తగాని, గుణప తగాని ఆవ 
వ అ అజాణాటలే PR 3) జలజల 

జ 

జాభీ జే డ్ స ధా we Mitt వ_త్తగాని యేవ త్తగాని వొకరి సొత్తుగాదు. యిది మాడే అనిన్, 
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యితరులు దీనికి తగరనిన్నీ అనుకోవడం, వారినిదూషించడం యివి ఆనా 
తోచనపనులు. నాకు మొదటినుంచీ యో వట్టింపు లేదు. నాకు వచ్చిన 

చాల్లకరాలూ తప్పోవాప్పో బాఎహ్మణులకేనా సరే బారిహ్మణేతరుల కేనా 
సర చెప్పడమే నాకలవాటు. అప్పకవి రోజుల్లో నేను వుంకే ఆయన 
నన్ను గాఢంగా వమందలించేవాండేమో ; వేదం నాకు రానూరాదు. 
ఒచ్చినకాస్తా నన్నెవరూ ఆడగనూ లేదు; నేను చెప్పనూ లేదు. శాస్త్ర, 
మున్నూ డిటో. యింకనల్లా అందజికీ అందుబాటులో వుండేసని 
తెలుంగుముక్క._లు. అందులోనే నా వ్యాకరణం యెవరికో (జా9హ్మా 

చ్లోనూ ఆంతే గాని యెక్క_దు. అందుచేతే నేను స్కూ_ల్లోకూడా బాల 
వ్యాకరణం చె ప్పేవాళ్డే కాను. సంవత్యరానికి నాలుగు గడియలకన్న నేను 

ఛాంమరు కింద ఖర్చు పె స్టైవాళ్ణి గాను. నాగాోమరు యావత్తూ యింతలో 

యిమిడేది : 

(౧) అకారానికి( గాని ఇకారానికిల గాని సంధి చేయాలని నియ 
మంతేచు __ మీచి త్తం. 

(౨) ఉఊకారానికి వాక్యం ముగింపులోతప్ప సంధెచయండి తప్ప 
పంండాను. 

(=) ద్రుతపికృతికం (నకారప్పాల్లు) మింద వుంకు కచ టి 

లపలు; గ జ డ ద బ లుగా మార్చుకోండి. 

ఈమూడు మాటలూ చెప్పడానికి యెన్నాళ్ళు కావాలి ? కొన్ని నిమి 

షాలు చాలుగుకదా. కాంపోజిషను యావత్తూ ఏట్లతోన నెగ్గించవాణ్ణి. 

రెలుగుటీచరు వ్యాకరణమే చెప్పడం లేదని యినస్పెక్టరుగారికి యేలా తెలి 

స (మంటు “పూడి కామేశ్వరరావు పంతులుగారు) నన్ను మృక్నించారు. 

అపుడు నేను “అయ్యా: వ్యాక రణం పిత్యేకించి ఆభ్యసింపవలసిన 

శాష్ర్రం గాని యెన్నో సబజ్జెట్లలో అదీవొకటిగా చేర్చి చెప్పతగ్గదిగాదు, 

కనక చెను ఏదో పరీక్షప్యాసుకు అనుకూలించేమార్షంగా అవసరమైనంత 

వజకే టోధిస్తున్నాను. యెంతో క్రోడీకరించి తగ్గించి తగ్గించి చెప్పినా 
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ఆ కాస్తాకూడా అంటనివాళ్ళు బోలె డున్నట్లు తమరు చి_త్తగించే ఉన్నారు 

గదా?” అని వారికి తృప్పి కలిగేటట్టు నా అనుభూతిని యేకరు పెట్టిన 

పిమ్ముట వారు ఆమోదించిన క్ర నాకు తో(చిండి. యిది యిప్పటికి సుమారు 

ముప్పుది యెళ్ళక పూర్వపు న్ యిటీవల సూలు పిల్లల కాంపో జై 

షనుకున్నూ పత్రికలలోని సంపాదకీయాలు వగయిరాలకూ అంతనిక్కుచ్చి 

వ్యాకరణం ఆక్క రలేదని ఆభిపాగియం మాణింది. కాలరీతి ప్రతి విషయా 

నికీ లఘుత్వంగా ఉండడాన్ని అపేక్షిస్తూ వుంది. గురుత్వాన్ని సహించే 

టటు కనపడదు. 
ఠు 

తెలుంగని పేరుకాని వ్యాకరణం బోధ చేయవలసివ స్తే సంస్క 

తానికివున్నంత కాకపోయినా కొం కేనా కస్టం వుంటుంది రాని తేలిరలో 

తేలదు. మా 9హ్క్యాలు కవులు చాలామంది ఆయీ కారణంచేతనే వ్యారరణం 

మాకు లొంగవలసినదె కాని మేము వ్యాకరణానికి లొంగేదిలేదని శతిస్తూ 
న్నారు. “ఛందో వ్యాకరకాచదివితి”' అని లక్షణం కాసించినమాట ఇతరం, a 
ఆ శాసనం ఆనకట్టకు. పూర్వం అమలు జరిగింది కాన యీ యిరిజయో్మ్యో 

శతాద్దానికి పనికిరాదని పలువురు యువకవులు కట్లు కట్టి పని చనున్నా రు 
చం ళ్ అజాన్ 

శబ్దం బహ్మస స్వరూవ మనిన్నీ, దాన్ని సుస్తారంగానూ నిక్రుష్టల 

గానూ వుచ్చరించినప్పుడే ఆది పుణ్యజనక మపుతుంది గాని అన్యథాగా 

వ్యవహరి స్తే సే యేదో కొంపములకి_ కారణంగా పరిణమిస్తుందని పూర్వా 

చార్యుల శాసనం. ఆయీ శాసనా లన్ని యిప్పుడు ఆక౩౦చిత్కారాలుగా 

బుట్టదాఖలవుతూ వున్నాయి. పూర్వపండితుల చర్యలూ, వారిప పరతి; ఖమ 

తల్చుకుం'కే యిస్పటివాళ్ళ విశ్చాంఖలత్వం యేదోవి వంగా పరిణమించినట్లు 

కనపడుతుంది. ఆపండితరాయలు, ఆ వేదాంత దేశికులు, దరు 

యిప్పటివా ళ్ళకు రుచించపు సరిగదా, అవి తమకు మర్యావభలజరాలని 

కరాడా విచారపడతారు. 

“వాచా మాచార్యతాయా 8 

పద మనుభవితుం కొకు ధన్యో మవస్వః”" 
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ఆ యో శ్లోకం చాలా 'పెద్రది. పండితరాయలవారిది యీగర్హ్జితం. 

“ఆనేతుహిమాచలపర్యంతమూ వున్న పండిత మండలిని నేను పిశ్నిస్తు 
న్నాను:వాక్పతిఆనే సికకు యీోభూలోకంలో ననుతప్ప ముల క+డు 

వున్నాడా? వున్నట్టయితే, విశంకం వదంతు అనిగర్సించాండు వండిత 

రాయలు. (ఘనులు పండితరాయాదికవులు చూపు తోివలంబట్టిపోదుము 

దేవునైన లక్ష్యపెట్టము. చూ యేదో ఆగర్లించడానికి అవసరం వచ్చింది 
కనకనే అత డట్లు గర్టించా౭డుగాని తీరి కూర్చుని గర్హించ లెదు. పండిత 

రాయలు వేంగినాటి బాగిహ్మ(డు. వెల్నాటిశాఖవారు ఆయీ గర్జింపు 

మా పూర్వులకు అవమానకరం అని విచారి స్టే యేం ప్రయోజనం ? 

ఆ పండితరాయలకు సమకాలీనులుగా వుండే భళ్రోజీ దీక్షితులు, అప్పయ్య 

దీక్షితులు వీరు పితిఘటించికూడా వోడిపోయారు.  అంతవణకు ఆది 

కండితలక్షణ మే కాని ఆన్మథా అతా వంచించలేక ఆత౭డు లవంగి అనే 

తురుష్క కన్యకను సపెండ్రిచేసుకున్నా(డని మిష పెట్టి బహిష్కరించడం 

వగయిరాలు యీ కాలంలోనే ఆయితే కోచ్యం. అతండు నిరాఘాటమైన 

శ డిరలవాండు. కనకనే ఆకాలపు ఢిల్లీచక౦ంవర్త్సి (శహాజహాన్ఫు ఆతనికి 

శండితరాయలు అనే బిరుదాన్ని యిచ్చి గౌరవించాండు. ఆ గౌరవించడం 

₹ఫాని ఆ గన్హించడంగాని ఆంతకు పూర్వకాలంలో వుండే యితరశాఖాపండి 

తులకు గాని కవులకు6ంగాని ఆపమానకరమంటూ విచారించడం “పృష 

తాడనా ద్రంతభంగ:ః” వంటిది కాకుండునా ? యూలా విచారించడంకంకే 

మా బాిహ్మలలో పూర్వందు.ంతటి దిగ్రంతులు వుండేవారని యితరశాశ్రీ 

యులుకూడా గర్వించడం యు _కృంకదా? 

“దివిజకవివరు గుండియల్ దిగురనలగ 

నరుగుచున్నా.డు (శ్రీనాథు. డమరప్పరికి” 

డిని కర్ణ మెమిటి + యోలోకంలో వుండేకవుల నందినీ వోడిం 

చడ మయిందనేనా? ఆవోడించడం తనకన్న కొంత పూర్వకాలంలో 

వుండే కవిబభోహ్మకతున్ను, చాలాపూర్వీకు(డైన నన్నయ్యకున్ను కూడా 

నంఘటిస్తుందా ? తనకు సమకాలీనుండై న గౌడడిండిమభట్టువణకే సంఘ 
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టిస్తుందా?శ్రీనాథు(డువై దీకి కాడు. నియోగి అవును గాని మన చేశోంలో 
[UR 4) QQ 

విస్తరించి వుండే ఆర్వేల నియోగిన్ని కాండు. యిందుకు అతనివద, 

పాదంోపాొకనా(టింటివాయడవు బాంధవుండవు”” అనేడే వక్ష_ాణయిమ్తుందిె ఆనం 

దించక అసూయపడి విచారించవలసివ స్తే శ్రీనాథుని విజయానికి పాక 

CC? 

నా«టివారుతప్ప యితరనియోగులున్నూ,వె దికులు సశేసరి యావన్మంటిన్న్ 
రెం 

విచారించవలసివస్తుంది, అందులో “మదా మున్ వాగనుళాసనుండు 

సృజియింపన్ ” అని వండడంచేత నన్నయ్యగారి చుట్లాలున్నూ (మ దికు 

లన్న మాటి, మతిస్నే “ కుండలిందుండు తన్మహానీయసితిమూలచె 
భు లన 

నిలువ ” అని వుండడంచేత తిక్కన సోమయాజాలుగారి బంథపులున్నూూ 

(ఆర్వేలవారన్న మాట యెక్కువగా అసూయవపడవలసి వస్తుంది. యింతే 
oo PONE, 

కాదు. ఆంధికవితాపితామసూు(డుగారి శాఖవారు (నందవరీరులన్న్నమాట్య 

కూడాపాకనాంటివారు తమవారు కారు గనుక విదారింపవలపినవాచే ఆ 

తారు. ఏరేకాదు, యింకా మజిచాను. తెనాలిరామలింగకవి అ(గళశా ఫకాకోకిలం 

కనుక శుక్తయజుళ్ళాఖానియోగులున్నూూ (శ్రీనాధుని యు శ్యసృర్యానిక కుడాదింబ 

A 

4 € 

Ct 

ట్ర వలసిన వారే కాని యీక్షణంవజకు యెవ్వరుగాని యిట్టి విచారానకి ధా 

నులు కాకపోవడం మన అదృష్టం. రామలింగరవి ప?థతమళాఖవారిల 

వెదికే కాని నియోగికాండనే పక్షంలో వారికీ విచారం కదు. మిం3క్ 
Ce 

“యోవిచారం అనలు యు క్రమేనా” ఆనే ప౦ళ్చ్నురు జవాబు వందనా = 

నన్నయ్యగాని, తిక్కన్నగాని, రామలింగంగాని, సెద్దన్నగాని ప్రానాయండి 
కాలంలో వున్నారా ? రేరుగడదా? “అమరపసరి” పద్యంలో రతడోయిగా 

మతోపద్యంలో “ఈకోణి న్నిను€ బోలు సత్క_వులు లేరీనాటిరాలముూలో” 
అని వుండనేవుంది. వండదే అనుకుందాం “పొర బో ధను ర్రరః. "యీ మా 

టకు రాముడుగాని రావణుండుగాని అశోకుండుగాని పతశిఆవురారా? భవచు. 

(శ్రీనాథుని ఆత్యళా ఘాసరత్వ్యం మాకు విచారవారకం అంటారా? 

అనండి. కవులలో తన్ను6గూర్చి అంతో యింతో వ్యంగ్యంగానో వాచ్యం 

గానో కల్దించుకోని (కత్ల శాఘాయాం) వారెవరు? కవికుల ౧బరువు కాళి 

దాసు ““మందః కమియశః పార్తిర్టీ” అన్నాండు కనుక యీయన్ని పుచ్చు 
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కుందామా 2? యిీవిధంగా రభఘువంశంలో వినయాన్నే కనపరిచాడు. 

శాకుంతలంలోనో ? “అభిరూపభూయిష్టా పరిషదియం. తదత)) కాళిదాస 
గ ౨థిరవస్తునా సనన నటకేనోపస్టాతవ్యం” నాంటిసభతో చాలామంది 

వండితులున్నారష; అందుచేత క స క నాటకంగాని పనికి రాదష ? 

వాచ్యార్టంతోనే కొంత కతళ్లనం కనపడుతూ వుంది. యింక వ్యంగ్యానికి 
(తోవది నేనో ? పండితులంతగాలేని సభలో అయితే యే కవిదేనా నాటకం 

పనికివస్తుందిగాని పండితభూ యుష్ట మైన సభలో అయితే కాళిదానుదేగాని 

పనికి రాదు. యీలాగే నన్నయ్య, 

(౧) క్యవచను మత్యమరాధిపా చార్యు నన్నపార్యు"”” 

(౨) కున ఆ! నే నుభయకావ్వ[పౌఢథి వాటించుశిల్ప 

మునంబారగు (డన్ ”” 

అని కవిబహ్మా యిదేరీతిని అందటీకీ చూపవచ్చును. 

40 యేండ్రనా(డు కవిసింహగర్జితములు అనే పేరుతో వొక చిన్న 

వు_స్తక ౦ (పచురింప(బడింది. వలసినవారు దానితో చూచుకుంటారు. కీ॥ శే॥ 

సూరి శివశంకరకవిగారు యేదో సందర్భంలో వొక వ్యాసం వాగిశారు. 
ఆందులో ఆయీావిషయంకూడా స స్వల్బంగా స్పృశించినట్లు క్రాపకం. (అది 

“సంటూరి సీమలో వుంటుంది ఆయితే ఆయా కవులు తమ గొవ వంద 

నాన్ని చెప్పుకున్నారు గాని యితరుల మీందికి దూ.కినట్లు లేదంటా 

రేమో.? ఆ చెప్పుకోవడంలో వ్యంగ్యంతీ సే దూంకడమూ కనపడుతుంది. 

పోనివ్వండి, అంత శంమయెందుకు, వాచ్యమె దొరుకుతూ వుండగా ? 
తోంగడ “శిరస్సు నిహితం మయా పద మదక్షిణం లక్ష్యతాషమ్.” యీశ్లోకం 

యందుకు బుట్రించో యెటు(గుదురా? రామానుజమతం యెవణృవొప్పరో? 

అతలగా వారిసిడ్దాంఠాన్ని ఆమోదించి (చకాళింకనాదికం, ఊర్హ్వవపుండ 

ధారిణం వగె గై రా) వ పవ ర్లించక వివదిసారో; ఆట్టిపంతివాదిపండితు అవ 

నాసచే వారి శిరసులయందు నా కాలు-..-కాదుకాదు యెడమకాలు 

"పెట్టంబడింది, అనంగా "'పెటితీరుతానన మాట, యీమాటలు "తదన్య 
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మతదుర్మద జ్వ్యలితతేజసాం వాదినాం”” అనే మూ(డవచరణంలో కన 

పడుతూ వున్నాయా ? (మత పిచారకులలో ww నందిరాజు దీషితులుగారు 

తిరుమణి తించూర్లధారకులను గూర్చి పితిజ్ఞ చేయడం, మతురో 
మిల్లివారు యెడిరించడం వగయిరాలు గింధవిస్తర భీతిజర వుదాహ 

రించ లేదు) కుడికాలు పెడితే యెక్కడ పితివాదులను గౌరవించినట్ల 
వుతుందో అని యొడమకాలన్నా (డు. త యిత 

రుల యొక * మత_-మతములు, అదె పతం, ద్వైతం, ౮ వం 

కావచ్చును గాని దేశికులవారి తాత్పర్యంమాతఏ9)ం 'అవ్వెందమరమనియ్యేవ. 

అద్వైత మతోద్దారకులు ఆదిశంకరులు గతించి ఆపాటికి 
od 

ఈ యర్వుతపన్ను 

ఆయినా శంకరులనె_త్తిమీ(ద "వేదాంతదేశికులు యెడమరకాలు బధైనట్ల యిం 

దనిస్నీ, ఆయీ'దేశికులవాదేమి, అనలువికి షాదై. ఏతమతో చ్ డారకులు (శొ,రా 

అల లి ను వావ్ (ఇ 
మానుజులవారేమి, ౧వుంకె శ్రీవ జత పంజారరంలు Oi ప అయి ఆలం 

లా దది 

శంకరులవారి భాష్యం అంటూ వుట్టివుంది గనక “*ఆమర్చినదానిలో 
శా జాని ణో (వేలెట్టింది.”” అన్న మాదిరిని తమ మతానికి ఆనుకూచెంచే మాటలు 

wm, వాళిసుకున్నారు గాని ఆయనలో యెన్నోవంతున్న్నూ కారని ఆడె గచ 

ower 

అజాత 

ఖబాలుడెవరేనా (పనంగి_సే యేంలాభం? డదేశికులకాలంలోవు! ర్న అండితులు 

లేదా పండితుడు * ఇదుగో నేను శాంకర మతంవాళ్లి. గసుజయంచు 

చూదాం. అప్పుడు నీయెడంరాలు నీవుపెట్టనక్క లేదు. కొంత సిర్భియెం 

దుకు, నేనే నానె_త్తిమీద పెట్టుకుంటాను” అని యిడిరి సి యావో 

జరుగుతుంది. అంతేకాని ఆకాలం గతించాక' “నన్ను కొడితే యేంటాధుం, 

మాబావని కొట్టిచూడు” ఆన్నట్టు వాగ్వ్యయం చేయడం మొచరెడిరే ఈం 
(ప్రయోజనం ? యేదో పొరంబాటో తొందరపాటో ఆ వాగ్తురయాసి కి కొర 

మనుకుందాం. విద్యావయోవృద్దు లు శమంకోరిన వారు “తానం జ 
లో 

సరియెనదికాదు. దేదాంతడే శికుల పితిజ్ఞ లక లలత మగ మల్ 

ఈ. పో అని థోధి పై ఇ వారిని పట్టుకొని తిట్టడం, తంకు చగాని దాచి 

కాలు పలకడం, ఇదంతా కంతవ్యం pa వేదాంత దేశివనలవాత rere 
i షః 

తగిన కారణం ఆకాలంలో వుండక బోదు. డేగికులు Fg TR, 
Ea Gi ర్ల 



కవిత్వమూ __ద్రాహ్మ ణత్వ మూ 985 

యొ క్క... ఘంటయొక్క_ఆవతారమని ఆమతస్టులు విశ్వసిస్తారు. కవితార్కిక 

సింహుడు అనే ఈపేరున్నూ వేదాంకచేశికులు అనే ఖరున్నూ ఆయనకు 

వాడతారుగాని అసలు త లిదం(డులు బట్టిన “కురు యెవరూ వాడరు. 

ళో కవితార్శి.క సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే 

(శ్రీమతే వేంకపేశాయ వేదాంతగురవే నమః. 

ఆయో శోకంవల్ల ఆయ నెపేరు తెల్పినట్లయింది. ఆలాటి మహాను 

భావుని కాలు నె_త్తిమీ(దకు రావడం అదృష్టమేకాని యెందుకూ కొఅగాని 
వాదాలు చేయువాదిని మందలించడంకూడా భూప మన! 

తెలుంగుకవులలో రామలింగం ముష్షరు(డుగా అతని కొన్నిపద్యాలు 

(తెలియనివన్ని తప్పులని.__ఒకనికవి క్వమం దెనయు నొప్పులు (దప్పులు, 

వగయిర్రాతెల్చుడు చేసినా ఆతండు శ్రీవె షవభ కుండని అకని పాండురంగ 
ఓ ౬ కన 

మా హోత్య శం రుజున్ర చేస్తుంది. ఆలాగే ఆయీ దేశీకులవారు లోంగడ 

వుదాహరించిన నరతిజ్ఞాల్లోకధాగంవన్లి దూర్వాస మహామునిమాదిరిగా కన 

జడినా ఆక్షా పోకపూర్వార్లం చూస్తే రండవ తొండరడిప్పాడియాళ్వారుగా 

తతత క చూడండీ _... 

స. యతీశ్వారసరస్వతీ స్థురభితాశయానాం సతాం, 

వవామి చరణాంబుజం పంణతిళాలినా మూౌళినాి” 

చూడండీ, యెంత విషయం వుందోను? ““యెవరు (శ్రీరామానుజుల 
శారి వాక్యములను ఆదరించి వర్తించు మహాభక్తులో వారి పాదమును 

పంచిన తచలమి6ద పెట్టుకుంటాను” అనికదా దానిభావము. మహాపురుషుల 

క్ *అతిలో పరస్పర విరుద్దధర్యాలు కలిసి వ _ర్తిస్తాయి. వారి ఆ(శమాలలో 

వ్ర పెద్దష లులూ కలిసి మెలసి వుంటాయి. ఆయన సమకాలీనులు మత 

చర్చలో దెశికులకు వోడిపోయినవారేకాని గౌలిచిఫవారు లేరని ఆమతస్టులే 

కాదు నిజమైన చరిత్ర తెలిసిన మతాంతరులుకూ డా విశ్వసిస్తారు.“క్లో. శో 

రపిసణా వాచ్వాః, దోషావాచ్యాగురోరపి” అనికదా అభియుక్తొ క్తి. ఆయా 

ప౦తిజ్ఞ కొత్త తదిలాగువున్నా కొ_్తదిమా(త్రంకాదు. భారతంసభా థి 
జాట్ ళో 

రక చం రు వా 
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పర్వంలో సప మహాదేవుండు యూప పి జన చేసియున్నాడు. కాని ఆది మాకూ 

టస్టులకు అవమానకరంగా పుందని నిషాదపడ్డవా రెప్వురూలేరు.. ఆది 

బాహుబలస్క్పోరకం. ఇదో ? విద్యాజలస్స్పోరకం. అయితే యిండోమాట 

యుమిటంటారా “రాజు వచ్చినా రాకళ్ళికు పాపయ్యుం మెగా | (బొబ్బిలి 

వాటు ఆన్నట్టు. యీచేశికుల కాలంలో ఆదిశంకరు లుంపే యమయేదో? 

యందుకు యీప9శ్న క. ట్ల (గల జచ్చలిపాచును కొనంగల ౫దె తిని 

పోయింది?” “పెప్రశ్న Er తపన వినియోగించి జవాబు చెప్పతగినడి, 

ఆదైెషతులేమో మాశంకరులే గెలిచేవా రని సంతుష్టి పడరారు.. దికిషా 

దె్వుతులు మాడేశికుల గెలిచి తీరుతారని చెప్పుకొని సంతుష్టి పడతారు, 

అయితే యింకో శంక. శంకరులు ఆకాలంలో చేదగసుర డేకికంల తా వ 

యెడమకాలు బాధ ఆయనకు లేశమూ సంఘటించదు. యెవరేనా సంబంధి 

స్తుందే అయ్యో అనిదుఃఖి స్తై ఇ ఆది ఆజ్ఞానవిల సిత యు రానిటి ను వ్వ్యంతాయి. చెడా. 

దురభిమానమనుకోవా లి. దాన్ని క్ వుంచుడాం. ఆ; తవృయ్యుదీషిదులవారు 

దేశికులకాలంలో వున్నారుగదా ? నాతొత్తూ బంఏహ్మాప ఫరదావతొాదరి౧. ఆయన్ను 

దేశికుణు వోడించి ఆయన నెత్తి మీద యెడమ కాలు బటి నకేగా 

దెశికుల వారు ? అంతే వినండి. అసలు చేశదలకాలంతో యామత్ర కరంటు 

ఆఅద్ర్వైతప ండితులతోటీ వాదం తటస్థించే పులటుందని చెవ్ప్చ6గలమా షై 

యేదో సభలో యేకొందటితోటో వాదం వచ్చిపుండును. ఆపుడు. దేశం 

వారు యింతటి 'ఘోరప9తిజ్ఞ చెయడానికి తగినంత హాభుప్ప తారస యముం 

డును. అంతేనేకాని అవచ్చేదకావచ్చేదెనా ఆది పతులు దదిరంాల. యదు 
3} కాలు నెంత్తిని పెట్టుకోవలసిన దురవస్థ వచ్చి యుండదు. “అమినో పురి 

యిదుగో క ఫలితార్ధం పట ల అదు వ్రితమంిగిడ “ఆ రొలం 

ఖండించి విశిష్టాదై్వతాన్ని కూట న PONY అన్నవి. నిడి 

దేశికులవారు చేవుణ్ణికూడ్యా యొదిరించే ధైర్యం కలవారనడానికి రొని 

యితిహోసా లున్నాయి. 

“కో. ఐశ్వర్యమదవమతో౬సి మాం నజానాసి దుర్శచే | 
వరె ౩ పరిభవే (పాపే మదథీనా తవసితిః” 
ర న షు 
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యీ శ్లోకం వొకానెకసందర్భంలో దేశికులవారు (శ్రీకిముపతి వేంక 
ర న్వ్యామిని హరి చెప్పవలసి వచ్చిందని చెప్ప6ంగావిన్నాను. దానికి 

న్న పుట్టుపూర్వోత్తరాలు తెలియనివాళ్ళోదేశీకులు యెంత దుర్యార్షుండు, 
వ్రు "దుర్మతి ఆని సంవోధించాండే యింక యితనికి యెవరక్తుతారు? 

అద్రి చెవులు డెంపినవానికి పినతల్లిచెవులు వీజపువ్వులూ గావుగడా 

ఆంటూ దూషిస్తారు. వారివెనక తత్వం తెలియని అమాయికులు “కాంటో 
లును. ఆది కర్ణి కఠోరంగా నేవుంది. నాకై తే "దేశికులవారం పే భ_కేగాని 

యీ విషయంలో నా మఘనన్సున్నూ నొచ్చింది. ఆఅయితేమాత90 యేంచే 

బ్ో "కుశ, జో 

శ అ 

th & గిరి! 
Gr tJ 

సద? ఆయన యెదట కిక్కు_రుమనలేం” ఆంటూ ఆరంభిస్తారు. అంతేనే 

తాని డెవుజ్జికూడా జంత కారు యెందుక నవలసివచ్చిందో అనే విచారణ 

రగాంలరా యెవరికోగాని బుద్ది పిసరింపదు. దేవుండున్నాండా, లేదా అనే 

వంస క్తి తటస్టంచినప్పుడు స్వామివా దేదో 'దేశికులవారికి సహాయం చేయ 

వలసివచ్చిందనిన్న, ఆ సహాయం గుడితలుపులు కుంచెకోలతో అవసరం 

లేతుండానే వాటంతట ఆవి వడిపోవడమే స్వరూపం కలదనిస్నీ చెప్పు 

కంటారు. దెశికకులవారు కోరిన పని స్వామివారు చేయకపోయేటప్పటికి 
చేశికలకు. పట్టరాని ఆగ9హం వచ్చింది. యెంచుచేత? తింికరణళుద్రిగా 

“భగవంతు(డున్నా(డు” అనే నమ్మికతో వన్నవా6డై యితరులను నమ్మి 

సూన్నారు కదా చేశికులు. ఆటి పరమభకునిపట్టై తన సత్త చూపకపోతే 
iD రు అని లా ఎవి 

భవని పాన్తేమికావాలి? “దాసు6డిపాట్టు పెరుమాళ్ళకే యెజుకొ కనక 
ఆసందర్భం లో డేశికులవారె నోటమ్మట 'పవాక్యం వచ్చిందంకు ఆస్తికు6 

యి PY =) 

చెవ్వుండూ బౌచిర్యానికి భంగంగా తలంపండు. త్యాగరాజు యేమని గానం 

చేశాయి? “అలనాడు కనకకశిపునిండారు” అంటూ గానం చేళాండు. 

ఆయన లోకాన్ని మోసం చేసే స్వభావం కలవా(డేనా? తప్పకుండా భగ 
వంతు దున్నాండని విశ్వసించినవాండు కావుననే “ఎండు దా(గినా.డో 

మారాము డెందుకు దయరాదో?” అని గానం చేళాండు. 

భగవత్చ_్తను గూర్చి నాస్తికులు వితండవాదం చేస్తారు. వారికి 

భగవంతుడు వొక్కసారి కనపడితే లేనిపోనివాదాలతో గింఛాలు పెర 



§38 కథలు _..గాథలు 

జ # ద జో లో ని జ న్ భో 

గవుగాని ఆస్ఫ్ళషిక ర్హకు “నీవు లవు” ఆనే వాశ్ళందటికీ కనపడడసఅునా 
వ 

పసి? (యే యథా మాం పిపచ్యం తే తాం సన ధథిమ శామాహాడు. షరి 
వీ అవి దు 

న్నికాక తనకోసం జపతాపాలు చేపి కృశించేవాళ్ళకే విక్కుచేచ? టట్టై 
dot 

దేవుడు నాస్తికులకు కనవడి తనసరాను భధువపంచుడోవారా: వున్నాం 
రార జ ణే చమ ల ర సళ లర గం గో అ డన్న వాళ్ళకి వున్నట్లున్నూ, చ(డన్నవాళ్ళకు లనటున్తూూూ డ_ర్తినా 

(శ 

చం 

మాయామానుష విగంహుండు; ఆ మాటా త్యాగరాయర. వారరచ్చారు. 

“కదన్నవారికీ కదు కదని మొజరితిన పెచులచదుతు_2 రం ఉఅటయయరో చే 

ర శ ఎ ఖ్ r ఇది విషయాంతరం. యిప్పటి నాగర తయ నా 

గా జాసి ఖో 

కపోదురుగాక. ఆకాలంళచోవారు పూజించారు. చి ౭ 

నమాటం కే వేదం. అ దెంతుడేనా ““యేడి తియెడమకాంం మాను యం 
రం రానాతో 

యేలా పెడతావో పెటు ఆన్న ట్రుగా దాతి ౦ “నుం.చదమను. ఆపు 
es గా శే యో 

జాళోకం యతిరాజ స వకిలో నల ఇెయోది. కాసలసెినవారు చూచుేలడి. 
మాయా me: త్ 

ఆయనకి ఈశ కిసామరాాలు వుండంబపే ఆరోకం ఆదు. లోదఎగో 
aan) అవి ధం బు లొ oa 

నిల్వగల్నింది. లేకపోతే గౌడడిండిమభట్టు కంచుఢక్కాకి ఒట్టైన ఎక 

దానికిస్నీ పళక్తుది. 
ళు 

జ న న En wi 

ఆ కాలంనీకు తోడుకాగడా ర షక 

29 అనో శిల జా we ‘ wh, Fy # 

నీచం" టన్ ఆవ్ ం నరాలనారు కయ ERS OOS Hy 
నాటుట. st ళ్ స 

"పేళ్యురస్వామిని బెవరించాక యేం జరిగించో వాయన చెడు చటం 

జరుగుతుంది ? భ_క్తపరాధినుండు శీ వంక ేశ్మరుందం Tass, 

అనుకూలంగా వ_ర్తించినశ్తా పినిరిడి. ఆ యీపొటెజ్ఞటు న 

గాని ఆ యీభగవత్సిత్యకొలు గాని యొక. వు BO టౌను ఎంకి 
ఇ 

సింపకపోదురు గాక, విశ్వసించేవారే నూటికి రొంధ మంది. చేడదాంచ 
'దేశికుల (పతిజ్ఞాళ్ళోకంమళ్ళా వొకసారి వదాహారించి జ్యూ ము గాక సం 

“క. యతీశ్వరసరన్వతీనురభితాశయా నాం సాం 

వహామి చరణాంబుజం హాణతిశారినా మొళినా 

తదన్యమతదుర్మద జ్వలిత తేజసాం వాదినాం 
శిరస్సు నిహితం మయా పద మదక్షిణం అతమ్యుచాము” 
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యిందులో *అవక్షిణం” అనేవడానికి యెడమకాలనే కాక కిరియా 

విెషణంగా వ్యాభ్యాని_స్తే “నిర్ణయం” అనే అర్రంకూడా చెప్పవచ్చును. 
కాని ఆమదస్థులు ఆయీ మార్ల వాన్ని సహించరో యమో ? యెలా 

చెప్పినా పాదం శిరస్సు భరించడం తప్పదన్నడి సిద్దాంతమేకదా ? సరే; 
వ్యాసారంభం యెక్క_డ? ముగింపెక్క_డ? ఉపక మోపసంహారాలకు 

చలబం వజాంధవ్యా అంండ వద్దా అంపే పుండవలసిండే కాని ఆసలు నామార్షం 

య్వో కొ త్రపుంత, దేన్నిగుజించో మొదలుపెడతాను, మధ్యమధ్య 

“సనరారిజా పెళ్ళిలో గసరా9జు కొకపోంచ"' లెన్నో జ్ఞ పికి తగులుతాయి. 
ర్ట 

వాటనొోొసం మక్కా హాడింగులు సెటి (వా సేదేమిటని దానిలోనే నాలూమా 
na) స 3 యు (౫ 

తులు వాసి విడుస్తూ వుంటాను. ఆయీ యావత్తు (వాంతకున్నూసారం -__. 

(౧) కవిత్వానికీ వాంహ్మణ్యానికీ అంకె లేదు. 

(2) యేకవిపితిజ్జలు ఆకవికాలీనులకేకాని తత్బూర్వులకు€గా ని, 
జా 

తదనంతద కాలఖీనులకు[గాని సమన్వయిఎపవు. సమన్వయిస్తాయి అనుకో 

వడం యు_క్రిదూరమేవాక వ్య క్రిదూర మేకాక అనుభవదూరం కూడాను. 

ఆయీ రెండు ఆంశాలున్నూ, అవాంతరంగా యింకా కొన్ని దొర్హి 

వుంహే వుండవచ్చును. ముసలివాగత్క, నల్హ మందువా? (త. యేదో నాకే 

చద _స్టంగా వుంటుంది. కవిత్వానికీ వాంహ్మణ్యానికీ సంబంధం లేదని 

పాంక్కాారినులు క్ష3ంయాదడుల వల్లనే తెలీ_ది. (మాఘుడు వై శ్యుండని 

విచ్వత్వురంపర చెపుతారు) కాని కవిత్వానికీ పాండిత్యానికి చుట్టజీకం 

ఆక్కఅలదని యీ శతాబ్రానికి పూర్వం తేలలేదు. చూడండీ, వొక్క రెవ 
Ae 

శికటరేభలను గూర్చి మెందలు యెంతశమచేశా రోను. “ద్వి రేఫదర్చణ౦”" 

కగయిరాలు చూ సే సపెసంగతి తెలుస్తుంది. యిజటీవల తెలుంగుమీణినకొల ( 
అనాలా మయము అతనే 

చిని యతిపా౨నలు, వ్యాకరణం వగయిరాలుకూడా అనావశ్యకా లన్నంత 

ల న 2 

రకు వచ్చింది. ఆందులఒళే యేదో గణబద్దం చేసేమాత9ంలో వుండే 

owl ముప రక మాన పటుకొ నటలా అనడం 
మై క్ వోకధారదత ర వ్యాసులను ఎట్టు స. తోలిన స : 

అనే ల్ో _ జో ఆళి అయ్ శో ల 3 న్యా 

రుచో కదరటువెన ప్పతిజ్ఞలు చెయడం యీస్టితికి వచ్చింది యీానా(6డు 



SiG కథలు గాథ లు 

కవిత్వం. తీరా యెదురుకుంటపే “మాబావని కొట్లిచూడు” అనడానితే 
అధికారం గాని అంతకు మింది చేదు. ఆయీరకంవారితో కొంగ 

వాటానికి వువక9ిమిసూన్నారు. ఆది శోచసీయం. ఆఖరిక “DEG 
రా జో శాప్ 

కాసా, సితాత జిజ్లాసా” వతె పరిణమించింది. ఆభఖరచేవాదు వనానినరెరి ఐక 
డు 

ముదటసనే ఆట్టి వాసన కొటింది. పెద్దలు ఆఅట్టివావం పప్రువోరా మం భవ 
చం «l 

భూతి “ఘటానాం నిర్మాతు శ్రీ భువనవిధాతుశ్చోకలహా౩” ఆఅన్నా6డా ఇదా ౪ 

“భఖ వే దద్యశ్య్వోవా కమిహా బహునా పాపిని రరా”” శాందం వాసం, 

దాను (శ్రీరామకవిగారు “పున్నమ ? పూరుషారటు? బజుభుతవ అవత 
న 

త నా శో శ్రి బా౨హ్మ్య్మణారమా?” అన్నారు. కనక బదులు యిట్రి వారి చాదాలు 
a ఉం వా 

అద్య ఇర * అట్ల పెట్టుకోవడం నాకు అభిమకం కాదని నమస్కార పూర్వక క్ట ప్ర రు 
Wak 

బాతు కుశ్వర్యంగాని చాకే తెగని ఆశ మంచి దండము. టి 

సంతోష పెడుతూ వుటుంది పర్యాయంగా; కొన్నాళ్ళు RECO TS 

శు రాక్షసులు. అప్పుడు వారికి మీరు సలాం. కరో. మీర వాదునలొల" 

యిం తే 8ళ్వర్య పకృతి. మురాది యేుమన్నా6షముం-ా-ం ర 4% 
అ మ. త కత తలో 

ల శో కీ అనేసి నో 
టు! 

త టాయు.... సీచాన్నీ చతరోపణర్చ్పణ మయమవాయిుతచి మాజార్యవ కు వర్త ఓ 
అటా నాలో ఆనం 

డు. దీని తాత్పర్యం వాాయవలస్వ చాలా పెరుగుతుంది. చిరివౌటం 

రావణున్ని ఆశంఎయించిన లక్ష్మి రాముణ్ణి (మనుష్య మూతుర నై) న 
కప ం భ్ 

చిందని ఫలితార్లం. వేదశాస్తాఫలను /గహర్చి చెప్పకేనుగాని తప్పి ఆ వవ 
ణు అలి he 

ళ్ నా క న ఖు! 

త్వాదులు జాతివేదంతో పనిలేకుండా అంచిత ఆఅలవడతాయనే వేసు అగు 

కుంటాను. వేదానికీ శాస్తా నికి పున్న చాథ తోంగడ పృడాసారతిండ 

వున్నాను. పుసకాలు చూచి వేదం వర్తించినా ఆవిసరిబుచున ఆధారణం 
pon శా 

teh న్ wy: డ్ 

కాదు. దాన్ని కుంతి ఆనడంతోనే వుంది ఆ తాత+*రం౦. సలటోడాయని వట 
చమ 4 అలీ ఓ 

గానిది యేవిద్యా ఫలించదు. కనక వేదమం కే మావంటి డారిహ్యూణబు 
వులకు భయం. దాని అంగాలన్నా (వ్యాకరణాదుయి ఆంత. అర్యనీతో 

వేదార్థం తెలిసినవా రున్నారంటారే; వున్నమాట నిజమే. దారికీ ఉచ్చా 
రణ కుదరదు. వారికే కాదు. దశవిధ బాగిహ్మణులలో యెంచిజీకో 
రదు, ఆంధు)లకూ దాకవిడుల కూ మాత9మే యోనా ధాగ్యం. నీకు 
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'వేవం పఠిస్తూ వులు తమ అష్టవిధ దాంహ్మణులూ చాలా ఆ 
ప్యాయనంగా విని ఆనందిస్తారు. యి(క ముందేనా వేదానికి ఆంధులూ 
దా9విడులూ మాతం మే జీవం నిల్వాలికాని యితోరులవ ల్ల ఆయీ కార్యం 

తుఎనెగ్గయ. కర్గాటకులూ మహోరాష్ట్ర)లూ వేదం చెప్పుకోవడం మట్టుకు 
త్యాచిల్కంగా వుందని వినికిడి వుంది. ఘూర్షరులలో చెప్పుకోవడం కూడా 

త్రిశౌకిదృశోగ ము. మాగురువుల రోజులతో లోక కవుహివిద్వాంసులు బాల fre 

Cd న్తు9లవారు యజ్ఞం చేసినప్పుడు (శౌతులు మన ఆంధ) దేశాన్నుంచేఆ ప్ని 
స్లబంబడ్రారని మాపరమగురువుల వల్ల విన్నాను. ఇది విషయాంతరం. 

ల Ly) 

కవిత్వం వత్కులాలవారిదీగాని వొకకులంవారిది కాదన్నది 
ప్కథధానాలంశం. ఆయీామాట వారివారి మాతృవాషకే సమన్వయిస్తుంది. 
గంస్కతకవిత్వం ధార వున్నంతలో సాధ్యంకాదు. కాని క్వాచిత్కంగా 

ఆఇశూదుంలలో సంస్కృత కవు లున్నారని వేశ్య మంజువాణి రుజువుచే 
సింది. తెలు(గపలాగే వ్యావహారికంలో దాన్ని నడపడానికి అవకాశంలేదు. 

ఆది యావత్తూ గం9ంథాలద్వారా గురువులద్వారా సంపాదించుకోతగ్గదే 
కాని వ్యవహారంవల్ల అలవడేది చాలా తక్కువ. మనఆం(ధంలో సంస్కృ 

తం కొంత మార్పుచేసి సంస్కృతాన్ని (తత్సమం కల్ఫుకుంటున్నాం. 

కన్నడంలోనో? ఆఅవంలోనో? లేక ఆరెంటిలోనూ కూడానో? మార్చు 

ఆని సంస్కృతాన్ని కలిపి మణిపవాళనామంతో వాడుకుంటారనివిన్నాను. 
శష్ట్రపసమ్మతితేమ. గాని మన భఛాషలోకూడా కొంచెంగా కనపడుతుంది 
ఆలాటి రవిత్వం. 

తో. థిండిచ ౩3 పదిమంది వసంతి తండులాలు గృహమందు నసంతి' 

రండనాకెడుకులన్లై కాసంతి, కొండగోగులు గృహా విలుఠంతి. 

యోరచన చాలా అందంగానే వుంది. అరవకవిత్వానికివలతె పోస 

మాం) పుంది. ఆఖరుచరణంలో రెండున్నూ, తక్కిన చరణాలలో 
పై wy కేవల సంస్క్యతా లున్నాయి. మన భాషలోకూడా యీ 

మాదిరి రచన వుంటే బాగంటుందేమో ? మణిపివాళ నామధేయం 



942 కథలు... గాథలు 

(శిస్లులు సమ్మతిస్తే) దీనికే చెల్లుతుంది. కొంసెళనానికి యెవరో చెప్పి 
ఠి Pn 3 రా జ 

నవి యీలాటివి మనతెలు(గులో స్వల్పంగా యించా వున్నాయి. 

ము © pe Tm IIo: అ. రం ఆస్ట్థివ దృకవచైప్పవ చల్లవ డదిల్హకుక_ మం 

రాజశతే భోజతే కీ రః పున స్పన్న్వాసిదంతవత్ / 

నె 

కో. ఏకె కదుడుః కులవంటితానాం 
aa) డడ రాం తె 

జో 

దుడ్డుద్వయం కుంగడలపండితానా్్ు 

రేగా గాని యుగాని మరోక సినాం 

కాసున్వయం చిల్లర ట్రా హా శ్రైైనాం. 

కవిత్వ మంపే తన మనసులో వున్న థావాన్ని యివరులకు 

తెలుడు చేయడమే కనక యేలాటిధాషలో తెల్పుడు చేస్తా లుపు ఆనే 
వాదం యిప్పుడు బయలు'దరింది.. క్యాచిత్శంంగా జండితులురాదా డీనిక 

బాసటగా వుంటూన్నారు. మునుపు (పాండిత్యం తేకహోయిన ఇంతో 

నిశితమైన భార స్వతస్పిద్దయెనది వుండిచ్న యెొందటో డాన్ని ఖాతరు 

కోవలసి వచ్చేది. యిప్పు డాలా కాకుండా ఆలాటి ధార కలడారి రచన 
న! 

ల ల సఖీ న. 

కూడా శిష్టపంక్షిలోకన్నా హెచ్చు పంక్తిలో స్తానం వొరికింది. శ్రైనాశాయ 
Uw 

య్ Pn ౮. ష్ + a 

అ రోజులతో ద్విపద కావ్యాని కే mes అందం. తందదుుతుడతదు తెరు సత 
bd 

స్కృతంలో వుండే అను ష్టుత్చునకు తెలుణచతో డరిహోయేది చదు ౪ 

కుంటాను. ద్విపదలు, రగడలు నగయిరాలు డచాకవెత్వానిడి చంరవో 
— ba oO ? చే అ 

యాయి. పద్యకావ్యాలలో యెక్క దేనా ఎ రగ ఆబమిడి స డాని Sud 
తీ రొ అనల్ అపాన్ కలో 

ఇగ జే ల్ శీ ఖో అన్ 

ఆకేపించేవారు. శ్ర మాడభూషి (అపరపండితరాయలు ఆంద టాదొరుంట 

వారు పదకవిత్వాన్ని భరతాభ్యుదయంలో వాడే టప్పటిక్షి ఆన్మంరా:ం 

నుబంహూుణంకవిగారు ఆకేపించడం నేను విన +, చనంలతో ల J శ్రి థి ( ఏట € ణల ల ౯ 0౬+ త స 

పద్యకావ్యాలలో ద్విపద లఐతగా వాడడం లేదుగాని పరిర్కేకించి తిబను 

గానే కొన్ని గ్రంథాలు పూర్వకవులు రచించారు. రంగనాథరామాయణంర 
జని ఇ జ్ : we జ వాట్లలి అగ9స్టాన నులంకరిస్తుంది. శై వకవులు పూర్తిగా ల 

రచన సాగించారు. నన్నయ్యగారినా(టికి వ్యాపకంగా వున్న ఆవ 

[ 

eae రా 
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మధ్యాక్కరలు, తరువోజలు క మళతగా నామమాతాివశిష్టా అయినాయి. 

యిష్బుడు వావకవులు ముజీకొన్ని కొ9_త్తపేరులు కల్పించికొని వాట్లలో 
తమణావాలను ప9కటిస్తూన్నారు. కవిత్వానికి [శోతృరంజనం ముఖ్యం. 

దాన్ని మణవకుండా రచ. ఆది “తోకులరసనతె ఆకులుగా” చిరకాలం 

వుంటుంది. మనకి అచ్చుయంత9ం “నక్క_పుట్టి నాల్లువారా లయిందన్న ట్టు" 

నిన్న యొన్న గదా వచ్చింది. ఆఅంతకుపూర్వం పుట్టిన మనవారి రచనల 

శ్రీవాతుపులు “లోకులరసనలే” అన్నమాట యేకవిన్నీ మజవరాదు. తెలు. 
జరచన అంతకు పూర్వం వున్నా దాన్ని మంచితోంవలో సెట్టి రచన 

సాగించి మనడింత భిక్ష పెట్టింది నన్నయ్యభట్టు. ఆతనికి చేదోడువాదో 

డుగా వున్న మహావిద్వాంసు6ండు నారాయణ భట్టు ఆంధధంలో.గాని సంస్కృ 

లంలో? గాని కన్నడంలో గాని యేవో కొన్ని మహో గింభాలు 

రచియిండే వుంటాడు కాని అవి యింత వణకు షె కి రాలేదు. 

కొందబు నిన్న మొన్న వా?నారుకదా._ “భారత రచన ఆ నారాయణ 

భట్టు దె. నన్నయ్య తద్దినం బెప్టై వాడి తమ్ము(డు .... లాగు వుండి 

వుంటా6లొడని వా శారు. ఆ యీామాట లోకానికి నచ్చితే సరత 

వారిస్షంటా కూడా మనకు రక్త సంబంధులుకారు. కవితారచన ద్వారా 

బంధయషపులు. “ ఘనవుతు ఆెల్లవారికి నకారణబంధులుగా 3. సత్క_వుల్ * 

'చనాలిరామలింగాన్ని విశ్వబాాహ్మణులు మావాండని అధిమానించినక్తు 

ఇంద డౌంచలు నన్నయ్య మావాండనడమూ కలదు. ఇతళ్రిగూర్చిమా 
లరిదు చేవారసా స్తినివరె యెవరి మట్టుకువారు మావాడే అనడానికి అవ 

కాశం వుంచిరాని అదితరులనుగూర్చి అనడానికి అవకాశంలేదు. యిప్పుడు 

స ఛట్టుణయూర్తిని మావా(డంకే నే నాకులంలోకి చేరవలసి వస్తుంది, 

కాని అందుకర్కాడా సిద్ధసడే వ్యక్తులు కొందు వున్నారు. * దానికా. 

రణం ఆవరనికవిర్చుమందుండే గుణమే. “కవీనాం కో దోష స్వతు గుణ 

గణాడా మువగసణకః” అన్నాడు మురారి. కవు లంతా రాముణ్ణ (సేమించి. 

యనీ (పేమిస్తారు. అతండు భికెప్ర)దాత. “సీ, నన్నయకవి 

భా లి UK లూ ంద్రుల కాదిభిక్షి. నన్నయ్యంటూ పుట్టకే 
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పోతే యేంజరిగేదో ? అప్పుడు యానత్తుభారమూ తిక్కన్న గారియ (చే 

పడి భితాపందాత యూయనే అయేవారు. ఒక్కాచే6ంతిమిందుగా రచిలచి, 

టయేది. ౧౫పర్వములు రచించిన సోవమయాజులుగా ౨ ఆమూ:6డు పరా౭ంటూ 
ద్ని 

గ 
& 

ష్ 
కూడా రచి నే ఆన్ విచారపడేవారున్నూ లేకపోలేదు. ఆ్లైందుకన జరగ 

లేదో ఆది మనకు గోచరించేది కాదు. ఆయన ఆకాలంలో ముఐరనా 

యీపిశ్నవే స్తే యేమని జవాఐచ్చేవారో తిక్క_నగారు. ఆజవాటు పుర్కె_టి 

పురాణంగానేనా చెప్పుకొనేవారు కవులలో పున్నట్లు లేచు. “ఆం డాదిచొ 
డంగి మూడు కృతులాంభకమిత్వవిశారయుండు కుద్యాదంముతుం దానర్వె 

వమహితాత్కు6డు నన్న్నయభటు దిక్షతన్" ఆనిమాత చు గర మిలా టూాచం 
చ 

గారు వాసి వూరుకున్నారు. యిందులో వేసిన ఐశేషణాలం వొతటి (దాని 
9 ఇ” జో జట్ రు క. జ గాని 

కి)Yంద రెండుయతికింద జమరడితే మిగిచేదులా, నన్న యాధయుమా(తయం, 
ఉమా. ఇచీ bs 

+ అబి జో అగో జ ఖా వ గ స్ “పవక్షతన్” అనెది పాదపూంణార్థమైనా రావచ్చును. ఆయన్ని చ్వెషింబ 

sg ర అల్ సరల షి లో మ్ అవ్ బ్ ఆని ఆ అం ల 

వారి కిదే మార్గం. శివకేశవులకు జరస్పర ద్యెచూలునన "న్ను సన్నయలరక్కు 

నలకున్నూ లేవు. వారు నమరాలీనులు కారుగడా ఇ నిన్మయ్యాగా రియలదు 

ఛి న స ఆ వాన్స్ mo స కలు జ కో 

యితరకవులతోపాటు తిక్కన్న గారికి వరమాచురయు అని మని మిసనుడో 

నన్న ఇ లో అవ 

వాలీ. ఆయీ అంశమును తిర్క_న్నగారి పంయోగా లుదాహాలతించి చర్చి ఆ 
ఆ worried 

కవితోకానికి కొంత వుపకరిస్తుంది గాని ఆంత FDI, TCS CES 

గాని నాకులేదు. యీవాగ(త లరాశవురాణవువాళింత. కొందటు నెన్నియ్యి 

గారి |డౌపది, తిక్క_న్న గారి (ద్రౌపది అంటూ విడదీసి వాతి వాడ ఓడి వా) 

యాలు పంచురిసారు. ఆయీ విషయం చొ డిగా నిరాధారమును ని 
Tn 3) అజలానీల్ లీ 

ఈ ఇష అ 3 wie Chan re My we gy yr meg ఆల్ లో తుంలు సతీర్థులు కాశీభట్ల సుబ్బయ్య శాస్తులవారు. 'పెజ్రవ్వా:ం వ్యాన్ 

రుజువు పఅచినారు. [ద్రౌపది వ్యాసభట్రారకునిడే గాని యిం డెను కదిన్నా 

కాదని నేననుకుంటాను. కండె మించుమించుగా అనువదించడం. ఆము 

వాదకుల ఆచారం. అంతమాత9ించేత వారికి వీరు వలరలు చచదినడాొడుం 

కారు. అట్లు వాాయుట వ్యాసభట్టారకుని నిందించు మే. 

పిన కానుప9స క్తంగా చాలాదూరం వచ్చాం. వాల్మికి వాసుల 

ద్వారా పరిశీలించినా (బాహ్మణేతరులకూ రొవితాంనికీ చుటణీకం ఉంటుంది. 
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ఆభ్బర వారంత నూలద్భ ష్టిపాయుక్రం. యింకో మాట వాయడం మణి 

చాను. రచో శాసనంలో భారతాన్ని రాజనదేం్యదుండే రచించినట్టు కన 

డుతుందనిస్నీ, అందుచేత నన్నయభట్టుకీ భారతానికీ సంబంధమే లేద 
ల 

సె నుమా రిప్పటి 3 ముప్రైయేళ్ళనాండు నౌక కాత వాదం బయలు 9 (1 

J oh 

చింది. బానిడి ఆధారం రాజనరేం(దు(డు భారతం రచింపచేశా౭ డని 

జ్ 
- టెప్పడానిG “కారగయాయమాసి” ఆనక “చకార” అని ఆంత ర్భావితణ్యర్ధం 

ర తడ మొ. అక్కడక్కడ ఆఅంతర్భావిత అర్ధాలు వాడడం కవుల ఆచారం 

ర్రంచి. పంక రణాన్నిి బట్టి వ్యాఖ్యాతలు వాట్లన్ వ్యాక్య్యూని స్తూ పుంటారు. క 

“వ్యాఖ్యానతో విశేష పితిపత్తిఃకి” రాజనరేంద్రుండు భట్టారకుక్ణి ఆహ్యా 
a J లి నే యు €9 

నించడం వగయిరా పీఠికలో వుందాయె. (౧) “పాండవో త్తముల చర్మిత 

నాకు సతతంబు వినంగ నఖీష్టము* (౨) “ఇవి యేనున్-_భారత శవణా 

సె క్రియు....” ఇత్యాదిగా వుండే రాజూగారి వాక్యాలు ఆళ్వాసాదినీ ఆశాక్టి 

సాంతాన్నీ వున్న పద్యాల, గద్య వీట్ల నన్నిటిసీ ఆ “చకార” అనే (క్రియ 

తో9సివేయంగలదా ? కృష్ణ దేవరాయలవలె రాజనరెంద్రుండు కవిగా 

రమెక్క_డా సితీతి చేదు. కనక ఆవాదం కొల(దెకాలంలోనే అంతరిం 

చింది. నిన్నమొన్న నన్న యభట్టుసహాధ్యాయి నారాయణభ స్పై కృతి 

క_ర్తంటూ వాదం బయలుదేరింది. ఆమాే నిజమె తే “సాయక పాక 

శాసనికి ఛారత....తోడయి నిర్వహింవ(గన్” అనే పద్యం చాలా మార్చు 

చాయాలి. చే సామాతిం పండితిలోకం పిశ్వసిస్తుందా ? అసలు కవుల 
అలలే 

అణాల 

చరిత వొత్తిగా చేనప్పుడే. యేదో ఆకాశపురాణంగా చెప్పుకొ నేవాళ్ళు 

& పుక్కి_టిపురాణఆ వాక్యాలు కొన్ని విశ్వాన్యాలుగా వండకపోయినా అన 

అలుక భంగం గలిగించి తుండూ తుపాకీనీ లేకుండా యెగరంగొట్లి క ఇ మ్తూనలే 

మూలచ్చేవీ తవ పాండిత్య పికర్షః” అన్నమాదిరిగా వుండేవి కావు. 

ఇారతానికీ నన్నయిభట్టుకీ సంబంధమే లేకుండా వుండే చరిత) యెన్ని 

ఆధారాలతో వున్నా లోకం విశ్వసించదు. కాని, అఆక్కవ్యక్తులు ఒక రిద్దరు 

మాతరం చాలా సంతోషిసారు. 
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“*ఊ సీతయు లేదు రావణుని చెక్లైలు లే దలరాముం డబ్రిలో 

నేతువు గట్ట లే దతవిచే దివిజారులు చావలేదు సా 

కేత పురమ్ము లే ఉచటల గేకయ పుతియు లేదు సర్వము 

న్నూతన సృష్టియే యన జనుల్ విని నవ్వుదు రేమొగమ్మునజా.”” 

(ఇటీవలి చర్య.) 

గతించిన చారితిగిక సంగతులు యెవరు వాసినా సరిగా వుండవు. 

వొరాణికగాథలుకూడా సరిగావుండడల లేదుగదడా ? ఆతీందియజ్ఞానం 

కల బుసులే భిన్న భిన్నంగా వా? స్తే యితర పండితులనుతగూచ్చా చెప్పే 

దేమిటి ? యేరోజూ జరిగింది ఆరోజు వాినుకోవడం అప్పట్ కాలపు 

పండితులకు ఆలవాటులేదు. కొన్ని గ)ంఖాల చివర గద్యయ్ చేదు. 

వుష్పబాణవిలాసం ఆతెగకే చెందుతుంది. విపులమైన వ్యాఖ్యానం దానిక 

వుంది. కాని వ్యాఖ్యాత మూలకారువి శేరు వుబంకించచేదు సరిగదా ఆన 

సేరున్నూ ఉటంకించుకో లేదు. ఢ్రీకృష్టుని శృంగార చర్యలు పితిపొచ్య 

ములుగా పెట్టుకొన్నట్లు * భువనవిదిత మాసీద్ యచ్చరిత9ం '” ఆనే 

శ్లోకంలో కనపడుతుంది. తరువాత యేక్లోకంతలోనూ లఆవాసన కనుపడదు- 

కొొందఠలు పుష్పబాణవిలాసం కాళిదాసకృత మనడం విన్నాను. యిలా 

వాంస్తూవుంచే యేదో తరవాయి వుంటూనే వుంటుంది. కవిర్వం చబార్తిహ్ము 

ణుల సొమ్మే అని అప్పకవిగాని మణినొకరు మాదే ఆని యెడరోగాని 
రిజిష్టరు చేయించుకోవడానికి యత్నించడం , పరిహాసాస్సదం. “డేషుని 
సెండ్రికి అందలూ పెద్దలే.” 



అ౨ంళారావవువుయం 

యా జగమనముంతా రామమయం. యీపదకవిత్వం యొవదిడి? అం కి? 

థభదా్రచల రామదాసుగారిదని ఆబాలగోపాలంగా అందణటూ యెతి(గించే. 
దిన్ని మనం మన తెలుంగు వ్యాకరణానుసారంగా గాగింధిక భాషలోకి 
మార్చువనల అ. అంతయు రామమయం వీ జగమంతయు రామవు 
యం॥1” అని తేలుతుంది. కాని సహజమైన భాషలో యిచ్చినంత మహా ఎం 

యీకృతి్రిమ భాషలో వుండడు. పాడుకొనేవాళ్ళు దీన్ని వాడవలసివ స్టే 
చుడ్రానికి కళ్ళం లాగిపట్టిన మాదిరిగా వుంటుంది. తుట్టతుదను విరమి'ం 

చినప్పుడు సున్నతో విరమించడం మాతం తప్పదు. అందుచేత వున్న 
దున్నట్లు గానే డీన్ని గానం చేయడంలోనే నుఖం కనపడుతుంది. గాంధి 
తలగా మార్చినప్పుడు గానానికి ఆనుకూల్యం పూర్తిగా లోపిస్తుంది. అం 
చుచేతే అనుకుంటాను యీ రామదాను మాత్రమే కాదు. త్యాగరాయలు 
కూడా యీ విధంగానే గేయాలు రచిస్తూ వచ్చారు. 

1. జగ మేలే పరమాత్మా? యెవరీతో మొజలిడుడు. 

a చక్కాని రాజామార్లము లుండంగ సందులు దూర నేలనే వో 

మనసా? 

ఆయీ గేయాలు యధాళాస్త్రంగా దెద్దవలసినస్తే చాలాపదడుగా 

పరిణమిస్తాయి. ఐల ఆనే అవ్యయం కళే గాని వ్యావహారికంలో సర్వ(తా 

దు)ఆపకృతికంగానే కనపడుతుంది. గేయాలకు గాింధికభాష. వాడిన 

కవులు చాలా ఆరుదుగా కనపడతారు. ఆధ్యాత్మరామాయణకి_ర్రనలు 

రచించినకవిన్నీ మృత్యుంజయవిలాసం రచించిన కవిన్నీ గాింధికభాషనే 

వృషయోగించారు. ఈపదకవిత్వంలో యెక్క_డా వ్యావహారికం దొరలించ 

చేలేదా ఆకవులు; ఆంచే వినండి, వారు గా9ంధికంగా రచిద్దామని రచిం 

చారు. ఆంధిభాష మాతృభాష కావడంచేత చిన్నప్పటినుంచీ వాడుకొనే 
మాటలలో నేవేనా (బుద్దిపూర్వకంగా కాదే అనుకోండి కొన్ని దొర్లడం 

తిప్పదు--ఈపీడ పదకవిత్వం చెప్పేవారికి కాదు. పద్యకవులకున్నూ అని 
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ఇ నో ళా నో వ్ న వరం షప శ నూ 

వార్య మే. నన్నయ €క్కనాదులు వాడితే అవి ఆఅనించ్య గామ గిల 

తదితరులు వాడితేనో? అపి నింద్య గారమ్యాలు. ఇంతే వేదం. were 

డెంతో గొప్పవా౬డై వుండిన్నీ కన గాగిమాాల వాడి వున్నాడు. 

(అజువై, డెఖె, గొంతు గూరుచొని, వగయిరాలు చూ.) యే కపినేనా 
లూ. యి హో 

వంకలు పెట్టవలసి వస్తే తెలుంగు మాటలతోచే తజచు అవవాన౦ వుం 

టుంది గాని సంస్కృృతశచ్చాలలో అంతగా వుండదు. యొందుచేదలటారు? 

తెలు 6(౮గేమో? అభ్యసించకుండా పస్తుందాయె. సతర కం 

శుశూష చేోనే కాని రాచుగదా ౭ అట్టి గాన్ మర టై Ce 3 J ( 

శాలు దొర్రవు. (యో మాట యిప్పటి సవనమకపులకు ఒలుబడి వాయి న్యు 

కవితావిషయంలో అపభంశాలు దొరలశం సంస్క ఎంలోలాడా ప్పుగు 
యీ కిిందివాక్యంవల్ల స్పుట బకొతూ వమలదిలోడ్ యముపభంం ఆన రసల 

గ్తన్య” అన్నా౭డు ఆచార్యగోవర్దను(డ; యీ మాట సంస కదిదూ 

నికి లగించేదే గాని తెఎయ6/పకి లగించేదివాదు. గోవుర్తనాదాయ్యులు Wort 

గువాండని పృతీతిలేదు (ఇతని పరెత్తిన జయచేపుం;య గీవగోదంు 

కర్త కూడా తెలు(గువాండుకాండు, వోధుండు. తరలగాలళలు మరం 

రించంబ డే “కృష్ణలీలా తరంగిణిలో” విస్తరించి రాకపోయినా యే మాత్ర 

మో వ్యాకంణదోమాలు దొరుకుతాయి. గోవర్రనుందు చెప్పిన వాసనకి యీ 

తరంగథాష లత్యు మె యుండదు, నారాయణతీర్షులకన్న గోవర్చను( దాదా టా 

పూర్వు6డై వుంచాలి. ఆస్ట్రపదులు రచించిన జయడే డే అరుపు న్న్న 

పా9చీనుండు. ఆజయదేవుండు “ఆచార్యగోవర్షనః” ఆని యి" క్ట prepa 

న్నాడు. మొ త్రంమీంచమాట సంస్కృృతమనండి తెలుంగనండి యింేే 

భామేనా అనండి గేయరచనలో వ్యావహారిరాన్నిి స్ప్యృృాశించికులడా లదు 

దన్నమాట. పద్యకవిత్వంకన్న పదకవిత్వం ఆపాతమయర మనేమాట 
అందయా వొప్పుకుంటారు. “ఆద్య మాపాతమయఘరమ్ు” అగేవి సుజ 
సిద్దం. వినే వినడంతోనే ఆకర్షించేది గేయం, దానికి ధాషావిచారంతో 

పసిలేదు. గాని నూజురో తొంబై పాణ్ళు గీతానికే వదిలి పెటినా పవి 
పాశ్ళేనా భాషను బట్టిస్నీ మాధుర్యం వుంటుంది. దాన్ని బే గాయ 
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కటు సంగీతానికి వాడుకునే క్లోకాలు ల సజల జలదనీలం వల్లవీ "కేళి 
కప ఇ త్ర డా శక యా సి ii ల్ లం pe కమ ల్లా. వాళ్ళా రెడ్డ్వజధ గ్రుతోడ్వధిపతి? కం9 ధే 

డ్ఞడా ని? మూదిరివి వాడుకో రు. త్యాగరాయాదులు ( పూర్వ మె 

పట్టుకరా డా గానానికి కొంత మాధుర్యాన్ని సంపాదించే వుదేశం వుండ(బట్టి 

య్యేవే. (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు “దేశభాషలందు, దెలుగులెస్సి” అని చెప్ప 
డానిక్కారఎ90 మాక్షవాన్ని పురస్క_రించుకొనియ్యే వే, అచ్చ తెలుంగు 

సన్నంత మార్తవం తత్సమమిశశంమైన భాషకు వుండదు, (మ. కురున్భ 

పలి గుమువృద్ధబాంధవులనేకుల్. చూ) అసే సహజమైన దేశ్యపు తెలు 
శ్ రున్నం3 మార్లవం కృతిమ (కల్పిత తెలు(గుకున్నూ వుండదు. 

పలయ్కుటాలత్ దొరగు9డ్డు పనటు లాటలపట్టు. వగా రాలు చూ.) 

మాటరు అర్హం (బహ్మాండభాండము (క్రీడాస్థానమని ఆ కృతిమ తెలుంగు 

న్న్న తత్సమపవమెనా బ9హ్మ్మాండ భాండశ'బ్ద మే కొంత ఆనందాన్ని కలి 

గిస్తుంది. పదకపుయ అచ్చ తెలు(గునే వాడరు గాని వినేటప్పటికల్లా ఆర్షం 
గా ధి 

గోచరించే మిశరిభాష వాడతారు. 

PICT; 
(x 

(1) ఎందతో మహానుభావు లందణికి వందనములు. 

(2) తెలివి యొకరిసామ్మా ? యెందుకే విభుని, తిరుగ పొమ్మం 

టినమ్మా ? 

(8) ఆరిగితే భాగ్యమాయె మజేమీ వాడలిగితే 

తరిరుటబో(డిరొ ? వాని దండిరచ6గలనా ? వా॥డలిగితే॥ 

యొక్క_6దేనావొకపదం తత్సమంపడినా అదికూడా తెలుక్కంకే 
కూడా సులభంగా ఆర్థమయేదే పడుతుంది పదక విత్వంలో; అయితే పద 

కవులు ఆయాకాషావిభాగాన్ని పియత్నపూర్వకంగా చేసి వాడివుంటారా ? 

ఆంయే ? వినండి నాఅనుభవాన్ని వివరిస్తాను. దైవాత్తూ వారి కాయామా 

టలు దొర్లుతాయి కాని వారు దీనికి ప్రయత్నించరు. 
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ఛ్రగ కనుంగవ కింపు గల్లి తగు కామకలాభ్యసనంబు గల్లి జ 
నవ్వనమున లేత యయ్యు రసభావములన్ గడు. చెప్ప్యమై తనం 

అదనప ఉద తన వలప్పున్నదైన వనితామణి యెవ్వని కబ్బు. బారిగ్భవం 

బున దులలేని పున్నెములు పూవులుపూచి వలింపకమండినన్. 

మొ ఆయీ పద్యంలో అయిదు పదాలు సంస్కృత మనుకోవడానికి 

తగ్గగురుతు కల వున్నాయి. ఆతోపదం తెలుఏలోకలిసి పోయినమాదిరి దే. 

దీన్ని యీవిధంగా చెపితే బాగుంటుందని కవి అనుకొని రచించి వుంటాయ 

డనుకోవడం శుద్ద పొరంబాటు. కాంతలకు హావథావాడు లెట్టివో ? కవుల 

కాయాయీా రచనావిశేషాలున్నూ (లీలావతీనాం సహజా విలానాః భర్త 

హరి చూ అట్టివే. విలాసలే శేనిప్రీలున్నూ వుంటారు. రచనావినేషాలు 

దొరలని కవులూ వుంటారు. ఇంతే కాదు, ఆయా రహస్యాలు కనిపెట్టడం 

చేతగాని వ్యాఖ్యాతలున్నూ వుంటారు. (నారు అన్నిరాగాలూ చాక యేలాగప 

వుంటాయి. అన్ని అ_త్తరువులూ కూడా డిటో అనే వారున్నూ కలరు.) 
తత్సమపదభూయిష్టంగా కవిత్వంచెప్పి ఆం(ధ్రరవకుల గురుత్వాన్ని చైకొన్న 

నన్నయ్యకవిత్వంలో కూడా యీపోకళ్ళు వున్నాయి 

క. దేవసములై న యనుజుల 

తో విప్రులతో రధాళితో వచ్చి యర 

క్యా వాసము నేనసెబు ధర 

జీవల్లభ 2 నీవు ధర్మనిష్టితబుద్దిన్. 

యాపద్యంతో మూ(డపడాలు మాత్రం తెలుంగు వున్నాయి. తక్కిన 

యావత్తూ సంస్కృత మే అయినప్పటికీ వినేటప్పటికల్లా అర్ధం గోచరిస్తూ 
వుండడంచేత దీన్ని జానుతెలు(గు కింద జమకట్టినా వొప్పుతుంది. పదక 
'వుల కవిత్వం యావత్తూ యీలాగే వుంటుంది. సంగీతషిద్వాంసుల లో 
వొక్క దీక్షితులవారి కవిత్వం మాతం కొంత పెటుకుగా కనపడుతుంది. 
ఈయన రచన సర్వమూ సంస్కృత మే. ఆకారణంచేత పెటుకనుకుందామా? 
ఆలాగేఅయితే జయదేవుని ఆష్షపదులకు యీదోషం తగల లేడే? (కురు 
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నితంబని ? గమన విలంబన మనుశర తం హృడయేశం"” వగైరాలు చూ 

మొత్తం కవిత్వానికి మెలు(గు తెచ్చేది పిసాదగుణ మనిన్నీ ఆగుణం పద 
కవులలో విశేషించి కనపడుతుందనిన్ని చెప్పినట్లయింది. అంతేకాదు 

ప9సాదగుణానికి కారణం వ్యవహారంలోవుండే మాటలు తఆజుచుగా వాడు 
కోవడమనిన్నీ చెప్పినట్ర యింది. అయితే ఆపక్షంలో వ్యాకరణానికి స్వస్తి 

చెప్పవలసి వస్తుందేమో ? అక్క_అలేదు. లోకో కులమట్టుకు వ్యాకరణ బాధ 
లేకుండా లాక్షణికులే శాసించారు. “తాకో. నాఆ భవెద్యోగో యధా 

యృతరంజనమ్.”” యీలాగు అభ్యనుజ్ఞ నిచ్చినా కొందు లోకో కు 

(a 

దోషాలను సవరించి వుపయోగిస్తూ వచ్చారు కాని 
పింగ్షశిమహాకవి యధాస్టితంగానే వాడుకున్నాడు. 

1. *రోళ్ళా రో(కళ్ళంబాడిన కూరుము లిపుడింత దాంచికొన్న 

నడ(గునే ఇ 

ఏ. నుయిదాంట్ వానికిన్ జింతయాకంతై నన్ గడమైననున్. 

8. పాలు విజింగితే పెరుగగునే ? 

నస్ నెంబర్లు, రామలింగని కవిత్వమున్నూ సారంగుతమ్మయ్య 

కవిత్యమున్నూ అని యెటు6ంగుదురుగదా ? విజయవిలాసకవి చేమకూరకవి 

పజయవిరాసంలో కంకేకూడా సారంగధర చరితం లోకోక్తు లెక్కు_వగా 

వుపయోగించాండు. విజయవిలాసంకంకే సారంగధర చరిత9కే యెక్కువ 

పేరు వస్తుందని గంథక_ర్త అభిపాయపడి వుంటా6ండని నావూహ. కాని 

యేకారణంచేతనో అలాజరుగలేదు. ““చేమకూరపాకాన్ని పడింది”” అన్న 

పితిస్ట విజయవిలాసంవల్లనే కలిగిందని నాతాత్సర్యం. యిదివిచారణాం 

చరం. లోనో క్యృలంకే ? వ్యావహారికపుమాటలన్న మాట. తఅచువ్యవ 

హారం (కా_స్తపరిళుడ్డమైనవారు వాడుకొనే దన్నమాట్స లో నలిగేమాట 

లతో కవిత్వం చెప్ప గలిగితే అది పొఠకలోకాన్ని రంజింపంగలిగినట్టు 

శాసా9లు కోధించి దిద్ది తీర్చి (శాతారంతిచణై రుణై ఇః -- చూ.) రచిం 

చన రచన కలచి రంజంపణజాలదు. కూచిమంచి తిమ్ముకవిగారు ఆకాలపు 

రుచినిబపే ఆనుకుంటాను వాకసీసపద్యం, 
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“క్ పరిలిపది పీలుకర్పురపు రకణు 6డు.*” 

అని కాంపోలు ఆంతారాతిమయం అన్నట్టు రచించారు. చాలామంది 

దాసికి అర్హం చెప్పవలసిందని అడుగుతూవుంటాచు. కొంచటు చెచ్ప్పంగలవా 

రున్నూూూ వున్నారు. చిన్నప్పుడు విన్నాను. కాని యిప్పుడె౫చేనా చెప్ప నల 

సిందని ఆడిగితే మళ్ళాపు_ స్తకాపేషే. పాకాలలో నారివేశపాకం కూడావున్న 

నూట అండబూ యొజింగింటబదే కాని 'పెనిచూపినరచన దానికి వుదా 

హరణం కాదు. దానికి నవుదహాదించవలసి వ, 
చ 

చల 
అలనే 

స్ తల(బక్షచ్చట. గురక బాతువులు కేదారంపుం గపల్యాంతర 

స్థలి నిడిరింపగయయణాచి ఆరెకు లుషసా్నాత వంయాత 

వళి పిండీకృత శాటులం చవి తదావాసంబులన్ చేర్చ చే 

వులడిగ్గంగను వారిం జూచి వెస నవ్వున్ శాలిగోపహ్యోఘముల్, 

యూలాటి పద్యాలు వుదాహారించవలసి వుంటుంది. కొంత సరము 

పడ్డ తర్వాతనేనా రసంస్సురించే కవిత్వానికే నారికేళ పాకమశే పరు 

వరిస్తుంది కాని, యెంతో పరిశగమమీ (ద ఆర్లమ్మట్టుకు తేచెసి అప్బుదు 

కూడా రసం కనపడని కవిత్వాన్ని నారికళపాకంగా సహృావయు౬ం భావిం 

పరు. తత్పమపదాలే అక్కలేదు. అచ్చతెలుగు పదాల కూర్చులోకూడా 

కొంత పెటుకుగా వుండె రచనలు పుండడం కలదు. యెక్క_డ దాభానో 

యెందుకు దీనికి వుదాహరణం “మూడు వంగల యూ మూపినా యు 

వగయిరా వాక్యాలు మనుచరిత౨నుంచే వుదాహరింపవచ్చును. ఆ మాతు 

కంటు, తత్సమపదమైనా త్రిశూలం అని వాడు కుంటేునే జావ్యలగా పుం 
టుంది. కవి తనకు పదజాలం యెక్కువగా తెలుసుననే సంగతి లోకానికి 
తెలపడానికే అయితే నిఘంటును నిర్మిస్తే స్వాభఖివాశయం నెఅడిటదా ? 

(కే. గీ. తనకు నాల్గు నిఘంటుపదములు వచ్చుననుచు, చూ) ఆఖరికి 
శుద్దవ్యావహారి క భాషలో కవిత్వం చెప్పవలసిందని న్ తాల్బిర్యమా? లని 

నన్ను మీరడుగుతారేమో! ఆలా అడగండి. వ్యవహారంలో గలిగే మాటల నో 

రచించడం మంచిదని నేను జవాబు చెప్పతాను. వ్యవహారంలో కొంత 
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'సంస్కా_రశూన్యంగా వుండేమాటలు సంస్కు_రించుకొని వాడుకుంకు .వి 

గా౨ంధిక భాషగా చెలామణీ ఆవుతాయి. కొంచెం వ్యాఖ్యానించి చూపుతాను. 

క. ఈలోకమయగు. గొందజ 
కాళోకమకొందజకు నిహంబును బరమున్ 

మెలగు గొందజ కధిపా? 

యేలోకము లేదు సూవె? యిలంగెందణకున్. 

యీపద్యంలో మాటలన్నీ పండిత పామర సాధారణ్యంగా లోకంలో 

ఆఅండయలూ వాడుకొనేవే. పద్యంలో బట్టడం కొంచెం సంస్కరించి పెట్టడం 

జరిగింది. సంస్క్కరించని పూర్వం యీలా వుంటుంది. “కొంతమంది 

కేమో యీూలోకమే సౌఖ్యక రంగా వుంటుంది. కొందతికేమో ? ఆలోక, 

మాత) వె - .అకొందఆజిక్ రెండున్నూ ఆనుకూలిస్తాయి, కొందణికి రెండూ 

కూడా చెడుగుగానే వుంటాయి.” అనే వ్యావహారికపు మాటలకే కొంత 

మెజు(గుపెట్టి ఛందోబద్దంచే_స్తే లోకో _త్తరమైన పద్యంగా పరిణమిం 
చింది. యెవరు కవిత్వం చెప్పినా యాభఖె యాఅకరాలలోన. వొక్కౌక్కారి 

కూర్పు ఆనందజనకంగా వుండడానికిన్నీ వాక్కొ_క్క-_రిది అన్యధా వుండ 
డానికిన్ని కారణం చెప్పడం కష్టం. ఆందలు వండే పదార్థాలూ వొక మాది 

రివే. పాక భేదంవల్ల రుచి బేదించడంలేదా ? అన్నీమామిడిచె స్లే. ఆకులు 

వగైరాల ఆకారంతో భేదం తెలుసుకోవడం దుర్హటం. సండ్రలోరుచి 

భేదం కలగడం లేదా ? యెంతమట్టుకు కవి లోకాన్ని గురువుగా పెట్టుకుని 

రచన సాగిసాండో ఆంతవరకే రచన రుచిస్తుంది. లోకాన్ని నిరసించొ6ండా? 

అధఃపతనం తప్పదు. భవభూతి యేదో సందర్భంలో “ఉత్ప్సత్స్యతే మమ 

తు కోపి సమానభర్మా” అని అంకే అన్నాండుకాక, యేదో నీరసరచన 

రచించే పితికవికిన్నీ భవభూతి వాక్యం వుపాదేయం కాదు. భవభూతి 

రవిత్వం లోకగురుక మేకాని లోకాన్ని వదులుకున్న సంస్కృత కవిత్వం 

పూర్వకపుఃకు దేశభాషమాదిరినే నడిచేదేమో కాని యిప్పటి కవులకట్లు 

నడవదు. తెలుంగుసహజంగా నడుస్తుంది. వ్యావహారికభాషను వదులు 

కున్నా అవ్యయాలు వగైరా తెలుగు కవిత్వంతో వ్యావహారికంగానె దొర్లు 
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తాయి. యీ విషయానికి వుడాసారణాలు చూపవలసిన భారతంలో 

చాలా భాగం వుదాహాదించపలసి వస్తుంది. “వారువచ్చి తూలి సా లక్ష 

గంహాణము చేయుము నన్నున్. అన్నా €డు తదా 7 సన్న య్య. యిది 

సల స్ట్ సళ క అం చద రా గాగరింద సంస్కృతే మర్యాదను బట్టి సమన్వ్యయిస్తుందా 2? చయుధాతువు ద్యాడర్యకం 

కాదు. అట్లి సితిలో నీవు నన్ను పాణిగరాహణం (పెండ్తినిచేయుము 
రై 64 సట = 

అంకుసమన్యయించిందా 2 యథాక ఫంచిత్తుగా సమన్య యించిండేె అను 

కుంటే వచ్చేవిపితిప త్తి త చూడండి. శకుంతలావా క్యం గదా యిని. టయ 

దుష్యంతుల తన్ను 'పెండ్రియాడవలసిందిని హై 'ప్పేమాటక దుతోలా గప 

ర్ వ లాక్ న Me, 
అర్హంవస్తూవుంది. బపు నన్ను పెండ్రిచేయుము. యెొవరిక్ అంగాల 

"పెండ్రిచేయవలనిందని కొంఠో దర్తిగా చెప్పినాట్రయింది. డానితో రపావానం 

సిధమయిండి (బక తె 9వానురాగ శే ఫ్పాత్ చూ 0 ఇలు సన! స్మృయ్యచాచ్చ ల ఎం 

శకవుంతుల దుష్యంతుల మనస్ఫూర్తి వరించి వుంచిన్న తడి గాత 

సమ్మతి Gh స స. దని కొంచెఎ పవథధిను 

సూచిస్తూ దానిమీద దుష్యంతుడు హతాశుండందు బరార్హా రానికి (రామాం 

ధానాం యుకె యుక వివేక భూన్యుత్వాత్ ) సిదలడతాంచే 2 sere 
ate అంత Co 

తండిగిగారికి కొన్నివిశేషణాలు. (1) కరుణా నిరతులు (2) ఇర్వ్జాగకయా 
పులు అనేవి వేసినారు,తపక మనయనురాగమును గారవిసారని గుప్తంగా 

తెలుపుడుచేసింది. నన్నయగారి కవితా పాంళస్యాన్ని తెలపవాని2 (1) ఉం 

నిండుమనంబు నవ్యనవనీత (2) మ. మదమాతంగ తురంగ. ఆగే 

పద్యాలు వుదాహరించి యేవోకథలు పుద్దాటిస్తూ వుంటారు. ఆ వేడ్యాలు 

హృద్యాలు కావని నేననేదిలేదు కాని నేను చూపిన యీ వడం లాషణి 
కులు వుత్తమకవిత్వానికిచెప్పిన (జీవితం వ్యంగ్యవె భవషి ఏ) సూడాపసిక్ 

పంధమోదాహరణం కావడమే కాక కూర్పువిషయంలో చూడా అందు గా 

పరిగణించబడుతుందనిన్నీ ఛందోబద్దంగా వుంది కనక దిన్ని పద్యాలను 
కుంటూ వున్నాంగాని ఆలాగే కాకపోతే యిది వచనడు అనుకో SPT me చున 

నిస్నీ నా ౬ల(పు. తీగదీ ౩ డాంకకదులుతుంది. అవలు వాంయడాని5 

పెట్టుకొన్న విషయం వేజు. గద్య పద్య కవిత్వాలకు వుండే భేదం వా 
న 

శ 
సూ 

ను. 

స్తం 
"క్మ్ టి 
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ఆయీ ధాతువుకు చివర “పోయు ” ధాతువును చేర్చి అసలు ధాతువును 

క్వ్వార్థకంగా మాజి స్టేనో ? నిందించు అనే ఆర్థం రావడమేరాదు. మితి 

లేవి రీతిని నిందించుట అనికూడా వస్తుంది. ఆయీఅర్థాలన్నిటికీ ఆధారం 

మన కేమిటంటారు. లోక వ్యవహారమే. అందుచేత కవికి ఆన్నిటిరంమే 
లోకమేముఖ్యం. ఆందులో బౌ _త్తిగా పతుపాగియులుగా వుండేవాళ్ళ వ్యవ 

హారమున్నూ (మెక్తేడు, యేంది, ఉండేడు వగైరాలు బొత్తిగా చేద 
«7 యె అలాల 

_స్తంగావుండేవాళ్ళ వ్యవహారమున్నూూ (ఆస్పే, వుంచుంది, య్ేమిే వగ 

దాయి కవులు పుచ్చుకోక యితరాన్ని కొడ్డిగా సంస్కరించి. పుషమయో 

గిస్తూ వచ్చారు. 

(+) గతకాలము మేలు వచ్చుకాలముకన్నన్. 

(2) నీమగఃడంత యొక్కుడె ? 

(3) నరునరు(.... చుట మెవ్యరు ? 
డం 

(4) మూడ్ పుట్టువునకు ( బాండుక్యోపాలు (డు నిసా యామి చనియె 

(5) ఓడితేనియు వద్దు మొత్తో యనంగ లింగమును గబ్లకాయగ 
దె ర ళు 

మెశింగి నెడువు. 

చాలును విస్తారమెందుకు. ఇందు 1_వ నంబరు. పోయినలరోజూలు 

మంచివి. అనే వాక్యాన్ని పురస్కరించి పుట్టినది. 2-వ నంబరు. ees 

గుడే అంత గొప్ప వాడేమి ఆన్న దాన్ని పురస్మారించి పుట్టంది. గేయ 

నంబరు. చుట్టమెవ్వండు జని యేకవచనంలో వుండవలసివున్నా తె ంఖలో 

బహువచనంలోనే వాడడాన్ని బట్టి పుట్టింది. 4-వ నంబరు చనియె అను 

ధాతువునకు మరణించు అను నర్భ్ధమున్నూ లోకవాడుకనుబట్టి సంపాదించు 

కోవలసిందే. ఆయితే యిక్కడ చనియె అనక చచ్చి ఆని ఐవరించుక 
శ 

గ్ 

డదా ? అనేవారున్నూ వుండవచ్చును. మా జన్మ్యమంతా యీలాజణి ట్య 

లకే వినియుక్త మయింది. బళ్ళకొద్ది వారసిన వ్యాసాలున్నాయి. ప్మోతికల 

నుండి పునర్ముది9తాలు పుస్తకాలున్నాయి. చూచుకోండి. కవి బరిహా 

ఆలా వాడక యీలా యొందుకుపయోగించాండో తెలుస్తుంది. ఇంక గ్-వ 
(| 
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నంబరు ఎతింగినొడువు అనేది, తెలిసి మతీమాట్లాశు అనే వ్యావహారికా 
న్ననునరించి పుట్టింది. ఛందోబద్దం చేయడంలో *వుజశీి” అనేది లోపిం 
చింది. లోపించినా వ్యవహారంలో ఆనుభూతమై వుండడంచేత దానిఆఅర్హం 
కాడా వస్తుంది. వ్యవహారబలంవల్ల వభ కూలు కూడా కలిసివస్తూవుం 

టాయి క్వాచిత్కంగా. “ వాం డుయ్యా లూంగుచున్నాండు” ఇందులో 
“ఉయ్యాల” పదం ప9వమావిభ క్తిలోవున్నా స_ప్తమ్యుర్హము చెప్పికోవాలి. 
అం తనే కాని ఉయ్యాలనూ6గుచున్నాండు' అని సవరించడంలో వివేకం 
కిచపశమ. ఒకప్పుడు గంంథక ర్తకే ఛందోబద్దంచేయడంలో కుదరక 
స_ప్తమ్యంతంగాపడితేనో ? గణముల చిక్కున్నదికనక ఆకూర్వ్పు కంత 
వ్యంగా భావించవలసి వుంటుంది చూడండి. “చింతయాకంతె నంగడమైన 

నుంగడమ'” అన్నచోట పద్యంలోకనక చింతయాకన్నాండాు గాని రామ 

లింగం, వచనకవిత్వమే అయితే చింతాకంత అనే పియోగించేవా(డు. 
యీ లాటివెన్నోవున్నాయి. వానే వోపిక లేదు. “జీరమంగే నుభాషితమహమ్"' 

తక్కి_నయావత్తు వాదమూ ఆలావుంచి కీ. శే. గిడుగుపంతుబుగారి 
వాదంతో సముచ్చయం లోపించి దానికి పూర్వ మందున్న అచ్చునకు 

దిర్హం వస్తుందనే మాటమట్టు కేనా శిరసావహించ వలసి వుంటుందని నేనను 

క-టాను ఉదాహరణం... ఆంత _ యు రామమయ ము(యు లోపించి 

అంతా రామమయము. రామదాను పదకవిగాని కవిధూర్ణటిపదక వికాండు- 

అవ6ండు వక పద్యం యావత్తూ, అంతా, అంతా అనే దీర్తాంతాలే నింపి 

పూరించాడు. అంత అనేదానికి యు, అనేది చేరిస్తే రాదుగాని దీర్హాంత 

'మెనప్పుడు ఆందలు, అనే అర్హంకూడా వస్తుంది. అంతావచ్చారా? యింకో 

విశేషం దీర్జాంతానికి యావత్తూ, అని యేకవచనంలో అర్హం చెప్పుకోవలసి 
వస్తుంది. యేదో యీలా కిందా మీదా పడుతూవుంసే యేవో తోస్తూనే 

వుంటాయి శంకానమాధానాలు. యిప్పటికి దీన్ని ముగిసాను. 



అడిదరాన 

ను శ్లో. కతిపయదివసె ౩ క్షయం వి యాయాత్ 
కనకగిరిః కృతవాసరావసానః 

ఇతి ముద ముపయాతి చకివారీ 
వితరణశాలిని వీరర్ముద్ర దేవే. 

ఈ శోకం 1 పతాపరు(దుని దాతృత్వాన్ని గూర్చి రచించినది. (దథా 

నంగా అతిశయో క్రి అలంకారం వుండగా మరికొన్ని అటో అహంతో 
' ళ్ లా ల 

రాలు వుంటాయి విజ్ఞులు పరిందిఒృను. యిప్పుడీల్లోరాన్ని పదాం 

a 
చు 

ప 

వ్యాఖ్యానించ వలసిన ఆవశ్యకత యేంకలిగింది. అని పన్ని జవాబు 

“పనిలేని మంగలి పిల్లితల గొజిగాడు” అనే లోకో క్రివి పుదాహారించ 

డమే. అంత మాత్ఫంతో ప్రశ్నించిన పెప్టమనిషి రృప్తిపడం పె 
అక్షరాలలో చితి)ంచిన “అడియాస” పదం వృిరంకం 

తో "'ఘోషిస్తూవుండ6గా చొకరివిపరిణం అనాపశ్యకం ఆని మూ6గచోము 

పట్టడం. సరే యీశ్లోకం (పతిపదిమూ పరిశిలి స చేపే ముఖ్య రాత్చుర్యల. 

అన(గా ఆన6గా వొకరాజన్న స్రై--- వెద ఆ౭ండచర్కంవా రపామి. ఆ 

యావక్షి సుప%9సిడ్లు( డన వోరుగంటి పితాపరుచు9ని కాలంలో పిలా 
చ క క 

జ గార్ ఇ ఇస శస శ “AN జెల్లా, తానూ భర్తా సుఖంగా ౮ చుగల్లు వరిసెరా ర కాల ర 

చేస్తూవుండేది; గాని పొతిదినమూ దీనికి దుర్భరమైన భరువియోగడుః 
ఖం రాతి యావత్కాలమూ అనుభవించడం చెప్పేది కాదు. యో చుడ 

న్నుంచి తప్పించుకోవడం యేలాగా ఆని ఆలోచిస్తూపుంద(గా సర్వ 
hh 

సాధారణసితిలో వున్న “పంతాపరుదంమహారాజులుం గారి డాచావాల- 
యు ర 

Ee 

Soros 

శా, ఇంతింతై ....అంతె ....యెలతో ఐ....యుమోలు....నధదోపిదిపె. 

అనేపద్యాన్ని జ్ఞాపకంచే నే స్థితిలో పుండేటప్పటికి చవ)వాకిక్షికాడా 
తెలిసింది. తెలిసి జాపి రాతగికాలం యావత్తూ పియోాగం కష సమ 

సిద్ధం కనక యీాపయిని ఆవియోగాన్ని కలిగించే poy అనాది నా అసన 
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ఆవశ్యకత నారు కాదు యావత్తూ లోకానికిన్నీ తటస్టైంపదు. యేవమం ఆపే 

రాతి?ంబ గళ్ళ భేదము యే పర్వతం అడ్డురావడం వల్ల కలుగుతూవుందో 

ఆభర్యతం (మేరువు కక ట ఇహ కనక నేడో రేపో 
చిల్లరకొట్లలో యిటుకలుగా చేసి దాంచినది అయిపోవడంతోనే దీనిభరతం 

పట్టించడానికి ఆరంభిస్తారనిన్నీ ఆలాగ తవ్వడానికి ఆరంభి స్తే అదినా 

యెంతో కాలం ఆ6గదుకనుక (దివ్ననె 9) యే కొన్ని రోజుల్లోనో భూము 

మట్టానికి తవ్వడం తటస్థిస్తుందనిన్న్ అంతటితో రాత్రింబవళ్ళు భేద 
ee కలిగిస్తూవున్న- జురు నీడ వదలి ౨౪ గంటల కాలమూ సూర్యుడు 

నిరాటంకంగా ప్రకాశించడం వల్ల తనకు లోగడ కవిసమయసిద్దమై 

ఆనుకిన్తూవున్న పతనం అంతరిస్తుందనిన్నీ చకరివాకి నం 

దెస రారుంన జ (పతాపరు[దుని దాతృత్వాన్ని కవి లోకే త్తరమెన తన [ప్రతిభ 

ద్వా ర్నాపళంసించా6డు. యితరభాషలలో కవులూవున్నారు. రసవంతమైనరచ 

నలూవున్నాయి, లేదా వుంటాయిగాని యీ ఆతిశయో_క్రివంటి అతిశయో కులు 

లేదనేఆఢాషాపండితులవ ల వినడం, ఆయీ చకవాకివంటి-గౌంతెమ్మ కోరి 

కల తతిపోనుకొ నేవాళ్ళు ) ప్రాజ్ఞలోకంచేత పరిహాసించ6బడుతూ వుంటారు. 

నుత చ్నకవాకి వంటి వారిని గూర్చినదే ఈ కథ. 

నూ 

~~ 
అటా 

ఓ 

“అనగా అనంగా వొకాహ్మ్మడు-ఆయనకు పెళ్ళీగిళ్ళీ లేదు. 
ఇలకు రోజులు ముప్పె యింటిలోనూ యే నాలుగో అయిదోతప్ప తక్కి_న 

[గూ 

రోజుల బాహ్మకణార్గాలతోనే కాలకేపం, ఆదికాలవాళ్ళ పేర్ల కేట్లాగు 
థ్ ది డా ెద్నా 

చయిన దగిర వుంటుంది. రెండు మూడు రోజులు వ్యవధి వుండగానే. 

జాపిరా పరా రం స 1 స్ట్రుల యింటీవద్దకువెళ్ళి ప ఏస్తుతవిషయం జ్ఞప్తికి 

తెచ్చి ఆందో బారిహ్మా్ఞి యెవరినేనా న క ర. లేదా ఆని (ప్రశ్నిం: 

వపేవాశళడంటికి యా పిశ్నావల్ల మొదటవా(డుగా తానువున్న ట్టు ద్యోతకం, 

జతే ఆ బారిహ్మడో యింకొకబాిహ్మడో బాభిహ్మణార్లం చేసుకొనివచ్చి 

డదేడాలనుం ముఖ మంటపం చిట్టచివర కూర్చుని జుట్టు దులుపుకోవడంతో 

చాడ సువ్పూగింజ కిందరాలింది. ఆబా౨హ్మడు ఆ గింజ చేతితో పట్టు 

రా “రిక్తాని మనను కోరికలు పెద” కనక యూ విధంగా న 
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ఆరంభించా'డ టా _. యా గింజ క తిరి కారిలో నేదొడానో పాతితే 
ద ది ne 

అది చక్క_గా పెరింగి _ పెద్దచెట్టుఅయి అధమం సోతెండు నువ్వులేనా 

చేతికి దొరుకుతాయి. వాట్లను వొక నెంటుభూమితో చల్లితే కుంచెడో £ 

రెండు కుంచాలో ఆవుతాయి. మళ్ళామళ్ళా చల్లుతూ వుంటే ఆఅచృ్భతజ్చాను 

ఇర re ణా ఆలో స్నో అన్య రా జాబ్స్ ఫారం దర 

సారంగా పుట్లకొద్ది మరిగి ధర దాగావున్నవ్వుడా కటఅవృురాటంలి దాతు 

మార్కె_ట్లులో అమ్మితే వందలకొల(ది లాభం పనుంది, చక సలగతి 
ర MR =) 

మంధుజాతానికి తెలిసి పిల్లని యివ్వడానికి యింటిచుట్లూ మూయ తాడుం. 

వొకరు వెయ్యల కే యింకొకరు రెండు వేలంటూ వేలంపాట రారంభి 

సారు. మనస్సుకు నచ్చినకన్యను "పెళ్ళిచేసుకుని సుఖంగా కాపురం నూను, 

పిల్లా జెల్లా కలుగుతారు. నేను మేుడమీంబదే తబటుచు మకాం. నా ఎళ్ళాం 

నాపినల్లలిని నా దగ్గిఅకి వంట అయింది, భోజనానికి రండి అని రబురలపు 

తుంచి. నేను విలాసంగా గర్వంగా యింకా చారు ఆకలి కావడంబేము. 

అని బిజ్రబిగుస్తాను. అని అడ్డం తిరగడాన్ని అభినయించటప్పుటికి వొ వెా 
aD అడ {3 fs 

ముగా చిట్టచివర పిట్టగోడమీంద ఉన్నా(డేమో తన్మయత్వంతో యూవలివడి 

రేం కావాలో అదే ఆయి గొంతెమ్మ కోరికలకు ఫలితం యిలా పులటుం 

దని లోకులు యితిహోనంగా చెప్పుకానేదిగా పరిణమించింది. చకంివాకి 

మూర్జజంతువు. దీనిమీద జెట్టుసరి. గాొంతేమ్మ కోరికలు యెజరికి రిం 

చవునరి గదా వ్యతిరేకించి ముప్పు తెసాయని కూడా పా9ంజుయి. తదిసి 
pa వో 

కొంటారు. యీ శ్లోకంవంటి కోరం మనం (మనమావుపోలిఎ గాాంనాసరు 

రచించంగలమా ఆని (శివిజయనగరం హుహోరాజులుగాతి సందర్శన సంద 

ర్భంలో కొన్ని రచించివున్నాం, అందొకటి సంస్కృతం, వొకటి తెయుంగం. 

రెండూ విజుల వినోదారం వుదహారిసాను. 
అః డ్ ది 

“ళో. త ఊ&ంచం(దాతపోఒయం నను భవతిదివాఒప్యస్వ్య వి్సాా [(బ్పుచాధ 

స్పత్వా చ్చం|ద్రస్య సక్వేఒప్యరుణ కిరణతో౬జాగ స్ట స్రనోఒయ మ్ 
నోచే దానందదంతీశ్వర విమలయశస్పత్యమిత్యా దివా 

డు aS 

0 వు జు pre ను ఇ కల్వ * జ్యాస్తాంర్ధంకుర్వతే త్యద్యశసినృపమలణే తార్య_కాస్తైర్త రీత్యా” 

( పక్నో_క్రరరీతిని సమన్వయించుకోండి ) 
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భె స్త నీకీ ర్మెవరతుల్ థధరాతలము నెందే నిండి ఆఅందొక్కు(6డ 

య్యాకాశమ్మున కేగి పుష్పవతియె ఆపూర్వపళశ్ళ్చాద్రెరి 

వ్యాకీర్హ్రం బగుచుండు వాయుగతిచే నద్దాన తరత కు యము 

త్యాకార్మభమ నొందుచుండు జగ మో స భూపాలఅకౌ,. 

(యిందులో పంధానం ఉశచ్చే9క్ష్ర) 

“తే. గీ. అరవ త్తని అనఫీనమని ....... అద్దవత్స్నూ(త్ర ' 
మందు గూఢముగ జెప్పె వాణిని” 

యిందులో కవిత్వపదార్హం లేదుగాని దచించిన వాడు వ్యాకరణ 

పేత్త అని తెల్హమవుతుంది. 
bh 

న సోను దేహో చే స్త్యకో మాత రత[త బహుచి(తమ్ 

ఆపుంసయో రపి తథా లలితే యదృృశ్య తె మహ చిమ్. 

(దీనికి సమన్వయం రంగూను త్తరం తలి స్తే తెబస్తుంది _ అన శా 
ఎవరు రచిఐచారో వారి దిగ్గిఅికి వెళ్ళి తెలిసికోవలసిందనడం 

శ్లో. పద్యం న యోగ్యవస్తు స్యా దే వాత్మోప మిత్యవస్థ్రాయామ్ 
ఇత్యేవ మ్నదిజాతే కంఠం వే కరాంబ న క్రిన్మేతం చ. 

(ఇదికూడా డిటో, ఆరంభావస్ట్థలో యూ విధంగా నడిచి ఈమంగా 

శరన్నదీజలంపచతె మాజుతుంది. మచ్చు చూపుతాను 

జో “ee చెవి! పరిత& పరితాపితోఒ యం 

సంనారదుఃఖదహాడేన త ఉకళాంతై్యై 

నా. అకట గ. 

తాం భావయామి గిరిశస్య తపోఒ_నరాయమ్. 

యెంత ఇరి తేతికలో పుంచే కపిత్యానికి అంత గౌరవం. కాళిదాసాదులకు 
తిన నై ee యడం చేతకాక నేనా... 

చ్యేపరశతో కరన. 

ల్ శ 

““మందఃకవియశ:ఃప్రార్టీ గమిష్యా మ్యపహాస్యతామ్.””యిట్టిఇ్వ అల 

వాయడం ? డీన్నిగుజించి వొాయవలసివన్తే సుఖసుఖాల తేలదు. భగ 

వ తల డనుగిహి సే మజొకప్పుడు చూచుకుందాం. 
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శా. నీకీ ర్లివితతుల్, ఆనే పవ్యం మాది పద్యాలు యేకవిగాని 
తన జీవితంలో యెన్నో వారిసివుండ(డు. యీమాట జ్ఞప్తిలో 
కోండి చదువరులు. న్జతంతంగా రచించే రచనలో కూడా క ఏరి తే 

టలు (ఎవ్వనిగుణలత లేడు వారాసుల కడపటి కొండపై. గలయండ్రావ 

సికటిత మవుతవి. బా౨కెట్టుకోది తిక్కన్నగారిది. యింెకరెడది చూపు 

తాను “తిలకమ్యుదిద్ది దిద్దితి. జూడుమనురమాసుదతి చెక్కులచేడ, జాచు 

వాని” యీకంకంటికపీందు డు యెన్నోచోట్ల కవిబహ్మగారిని ముంచడం 

కలదు. “ముఖీముఖు క గదా? భవతు, ఆడి యాసనుగూర్న్చి (దాసా 

పన కానుపంస త్త తంగా (వాక్టక్యవోషంచేతు కవిత్వ ఎ ఆరలభ దశలో యప 

ధంగా వుంటుందో కిమకిమంగా యేదినంగా మామెచుందో ఆగే ముల 

_క్తీలో కొన్నివార్యాలు వాశాను. పోనిండు ఆవిమాచ9ం జిళ్హానుపుల వము 
కరింపవా ? చూడండీ యూ రెండు పద్యాలు న్న్మూ 

ఉంచు 

ఊఉ. ఎందఠి. జూెపెనేని వరియింపదు మాకవితా కుమారి క 

న్వందుకు దేశముల తిరుగుట బ్బను సౌఖ్యము రకవోయ నా 

నందనృపాల : సీదుసుగుణమ్ము చం చెప్పిన నాలకించి చేఎ 

టం దిలయూ.చె. గావున దటాలున. దీనె* బరిగో హింప్పమా 7 

ఊఉ. ఆఒందజ కన్ని వంకలను నల్లుచునుండునెకాని యవ్యనిడ్ 

టొందుట కిచ్చగింప దదెపోయని యేనును నూరరులదు మీ 

యందునమాత్ళ మిచ్చ కలదంచును సూచన సేయుచుండు నే 

నందనిమాినిపం డిడి యటందును తానటు కాదు కా దనుణ్. 

వ ౮. ఆయీపద్యద్వయానికి యేదో సన్నిహి3భధాంధవ్య మున్నడని 
తెలియుచున్నదిగాని విషయముమాత9ం చాలదూరం. వొకడానితో రసం 
శృంగారం, వేతొకదానిలో వర్గ్యమే రసానికి సంబంధించేవో ఆలోచిం 
చాలి. నేను ఆయిీచకవాకి సంతోషాన్ని పికటించే శోకాన్ని ఎంచు కు 

వ్యాఖ్యానించ వలసివచ్చిందో అదిస్నీ విచారణీయ మే. 



పండిత రాయలు: కాళిదాసు 963 

"వయోజన మనుద్దిశ్య నమందోఒపి పృీవంర్రతే” యెవరేనా 

చతానా వంయోజనం ఆయి శ్లోకాన్ని వ్యాఖ్యానించడానికి వుంది ఆని తెలి 

మిచే సంతసినాను. నాకు యేమీ తోంచనప్పు డీలా వాస్తూవుంటా? త 

అన్నిటి; రాదుగాని యేకొన్నిటికో (ప్రయోజనం వృంకువుంటుంది. 

అం విచారింతుబుగాక. 

వండితరాయంలు: కాళిదాసు 

1 వండితరాయలు, వి కాళిదాను వీరిద్ద కిలో యెవరిది నీగర్వ 

పంరృతి, యెవరిది సగర్వపికృతి * అని శంకించుకొని నాలుగు మాటలు 

చాంయాలని కుతూహలం కలిగింది, వా్రస్తూన్నాను. కొకు ధన్వోవమ 

దినశ్లికె అన్నాడు జగన్నాధపండిత రాయలు. శ్లోకంచాలాపెద్దది. “వాతా 

మాచార్య తా యాఃపద మను భవితుంా అనేభాగాన్ని కలుపుకొని సమన్వ 

యించుకుం పే 'మేరువువరషతం మొదలుకొని మలయపర్వత వజకు వున్న 

ధఢరామండలంలోవున్న సండితమండలితో నాయెదట నోరువిప్పగలవా( 

ఉంటూ ఉన్నాడా ? ఆని పత్యర్ధ రులతో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతూవున్న ట్లు 

స్పష్టమే. వాచ్యంగా తోంచేదెంతో అంతేగాని దీనిలో యెంత మకరం 

చినా యితర విధయా వచ్చే ఆర్హంకానరాదు. ఆపద్దతిని ఆయీ “రాయలు 

మహో విడాషంసఇడయ్యును విద్యకు ముఖ్యు కన (విద్యయొ సంగును విన 

యలబు వినయాన్ని బొత్తిగా మన్నించనే లేదు. మైన్నిసుగుణాలు 

వున్ననూ అవి వినయంలేనిచో ప్రకాశింపవు. 

శో. వద్య్వావివాదాయ .... ఖలస్య పాధోః జానాయ, 
శూ (an 

చు 

“నది పారాజంతే వినయరహిాతా నామివగుణః. 

యీ రాయలవారు రచించే రచనయావత్తూ పిల్లి మీందా యెలక 
ళం 

మే6దా పెట్టివుంటుందిగాని పిత్యక్షంగావుండదు. (పస్తుతఖోకం “ఆమూలా 
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దకత్నసానో ౩” అనేదఅలాటిదికాదు. భూమండలంలో వుండే కండి తులం 

$e అల సాటి వవ 

అ స ప! మ 4 

ఉర 

దయా తనకు ౩ వత్యద్దుంగా వుండవచ్చునన్న మాట. 
క 

Mr ON వృధా భరంబజగుచు వచ్చెన్ చేవ: యామునికిగా "ె 

> మ ఉర ళ్ ఓ అల ఉప సమో ము ~ ఆన్న బాణు(డూ పండిత రాయలూ నాగ కిషక్కతిక ఫి అంట యనా యం. 

కో. విదుషాం నివహా....మయిి జల్బతి.... 
యా ల 

రఘునాధేమనుడతాంతఎన్య దె వ. 

కాళిదాసు పిక్ళరతో గర:ంరేక పోలేచుగాని ఆది యీవెఛంగా 

సనక శ్లో మందః కషయ3౩॥ పార్ట్ ప యాచన కు Sa క 

స్తే సప ఆ గర్వన్వూ దిని వ్యాఖా ఎనించవచ్చును. దీనితో గే వాదం 

Ss FNP పరిషదియిం, తదిహా కాళిదాస గిధథింవగ్తునా న. 

నాటకేనో పసాతి మ్యం.” ఉప రాక లనూ గరారాల్న యిలనచొ ఆంతా నాదం 

చో లెడు చూపించవచ్చు wen పిమ్మట చూచువంంిదొాలం రాయపలలాలిటి 

అ «x ad కు అన్నాపదెిశంకూడా వుదాహారించి విమర్సివాం. “ళో. బాహు కశెదోన తా 
బీ CTR చ. Wf 

ప చ్చే కే నకషణేన 3 ఏండేెవు వరంచుఃఖం, యమండా సమరోఅను"” 
{4 ¥ 

యిది జేవల_ ఆన్నాప దేశం. తానేమోబంగారం పరచరివెద్దాలనులు we 
pa ద ఇ wo శాప్ జ ఇ sh ఆఫ్ 

గింజలు. అ తొసెంఎయోా ల్ల ఆయూా సంసా న విద్వాంసులరదో కిం రము స్టై = 

(| కస్తూరి (2) పుల్లిపాయ (3) was (4) మూగారు ఆగ 

తారతమ్య విచక్షణ వేకుండా వాంయడానికి సద్ ా ంచడద కారదోందు. 

శ్లో. హేన్నుః ఇభదేోనతాపోన చ్చేదేన కనకేోనచ 

ఏత దేవ వరందు౭ఃఖం యద్దుంజాసమ ఆ రోలనము. 

ఆనే శ్లోకంద్వారా కడుపుమంట తిర్చుకున్నాం డని పండితులు 

చెప్పుకుంటారు. గద్వాల లోనైన నిజాం సంస్థానాలలో పితియేటా కా_ర్రీ 
కంలో వేదళాసాంలకున్నూ, 'కవిత్వానికీ గానానికి యిలవా కొని టిక్ మాటు 
మాసంలో నున్నూ, సత్క_రించడమై తే వుందిగాని ఆ:.త్కారంవరాడా తారు 

తమ వివక్షతతో సంబంధించినది కాకపోవుటచేత పండితరాయలప6టి 
అధిమానశా ఓకి అసతాా_రంగానే కనపడుతుంది. కనుకనే... 
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ఉ. ఏకవియెట్టివాండొ మరియేకవి కెట్టివ్కేష పండిత 

(శ్రీకలవో ? విచారణము సేయుబయే కనకాభి షేకమౌ 
గార తచన్య పద్దతి జగము సమ_స్టము పారపోసినన్ 

కులునే మువంబు పరిశీలనసేయుమి రామభూవరా ? [ల 

ఉ. ఒండిరులె న వారు పితిభాగతి భాసురులౌట సర్వభూ 

మండలివుండు రాజులును మన్నన నేంతురు వారి. 

బండితాపండితులె న వారల సభాన్లలిసీవలెంబూజ సేయు ణే 

డుంచుటనే ? రాముభూవర సమున్నత కాన విధాన పత్యా 

అంటూ స్తుతి వ్యాజమున నిందించవలసి వచ్చినదని విజ్ఞాలరయు 
దురుగాక. పండితులను సత్క_రించుటకు యేభూపతికి కుతూహలంవుం 

టుందో ఆబేనికి కేవలం ధనంమాతిం వుంకేచాలదు. సద్భుద్దియెంత 

సుణ్నుస్సటిడీ ఆడీ పయో జనకారి గాదు. ఇంకా వుండవలసిన - సాధన 

సాగి యేమిటంకే : 

స్ పండితులకు గౌరవము చేయుటకు మంచి 

మండితుల్ దగ్గర నుండవలయు 

నుండినగెమి ఆయు6డు పండితకోటి 

i పరులయున్నతి సహింపంగవలయు 
చ చిననేమి ఆ సత్సండితులమాట 

లింపుగా రాజు మన్నింసవలయు 

మన్నింపనేమి ఆ మన్ననలకు వద్ద 

నున్న దివాను దానొప్పవలయు 

గ్. నిన్నియును గల్లు రాజపీ వేయటంచు 

వచ్చినారము: లేకున్న వత్తుమయ్య ? 

డదానరాదెయ కసి సముదాయ గేయ 

పండిత విధేయ రామ భూపాలరాయ. 
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వషయం విషయాంతరంలోకి దూకుతూవుందా ? తేదు._.దారయెన 

ధనవంతునకు ఆ యీసీసంలో వుట్టంకించిన సామగి 

యీవి కీర్తి సంపాదక మవుతుందిగాని యించులో మయుతారాటి. లోపలచినో 

అది డబ్బిచ్చి తద్దినం కొని తెచ్చుకొన్న లోకో_క్రికిపం కావలగిడన్తుంది. 

అయితే దాతకన్న లోభియే స్తుతిపాతుర(డా? అంకశు రాందుగాని దాచ 

జీవితం యెన్నో చిక్కు_లతో నిండి వుంటుంది. కనక జాగం త్త అముకిర్హ్ల పె 

అవసరమని హెచ్చరించాడు. 

బ్ eb క ల (1 

“క్ ఈడిగ ము తికి తోడు సేలువులి సేను 
అనే! అలలే 

కురువగంగికి జరీడోకొలిస్రేనూ 

పియోజనంనా స్తి”అని దాతకు దాగా తెలిసెవుండాం. మా చిన్న 

తనంనాటికి అమల్లోవున్న నాకబలి పళ్యాలను గూర్చి వాస్ మకీ విష 

యాంతరం రాసాను. అది యేమిటం పే-కోమట్ల యింట వివాటూాం ఆరిన 

నప్పుడు కవులకూ; గాయకరులకూ, తోలువెమ్మలవాళ్ళిమా, నాగరుతు అరు 

సెళ్ళివారి చేవనుబట్టి సత్కరించడం వుండేది. యేనాండు పాంరలభయై 

నాయో యీ మామోళ్ల, వీటికి ఆనాండు వాళ్ళా (గ్రామాలలో హళ్టూయి కనా డా 

యిచ్చివున్నారు. జమీందారులపస్ను కంపల్నరీగా యిచ్చుకోవడం యేలా 

టిదో ఆయీ నాకబలి సంఖావనకూడా ఆలాటివిగా నే వుంచేస. చెబుగిఎ 

దేశంలోనేకాని అన్యతాగి యానాకబలి జాధథ పున్నట్టు తోందదు. మా 

(తి. వెం విద్యార్గిదశలో ఆయీ నాకబలి పళ్ళెం యొత్తడానికి రెండు 
థి Mra 

మూడు చోట్లకుమేమూ వెళ్ళడం జరిగింది. కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళుపుంమే 
ఆ పళ్ళెం వాళ్ళీ యెత్తడం; లేని పక్షంలో రవిత్వంచెప్పేవాళా వపలశంవాళ్ళు, 

వీళ్ళూ వాళ్ళూకూడా దైవాత్తు తారసపడక పోయేపక్షంబో యేతినుండో 
వూ జాన a 

బిద్దుండో తేకపోే డబిద్దు(డో బూకరించేశ క్రి పఅున్నవా (డు ఎటు టి తగు 

వంటి బూకరింపువాళ్ళకు యేపావో చవలమో చేతులో, బెట్టి తక్కానవా 

భు "మొండిచేయి నా పరుగు కుడుచుకోమని ఇప్పి ౌఫలాయమానస దం 

ధైవలాభఃొ చేయడం జరుగుతూ వుండేది. వీచె ఖరి ఆవభిలప్పరా వి 
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ఛంనవోమాత) పరిజ్ష్ఞాతలుతప్ప ఆయీ పళ్యాలకు యేవమాతంం నామా 
మూ వున్నా ఆ తరగతి వాళ్ళు వెళ్ళినట్లు లేదు, దారిద్య దోషంచేత యీ 

పళ్ళాలరు పిండిపో9లు లక్ష్మణ కవిగారు వె శేవారని చెప్పుకోగా వినడం. 

ఆ పెక్ళివాతికీ కవిగారికీ జరిగినసంభాషణలు మా (తి. వెం) చిన్నతనం 
నా(టికి ముదిరిన ముసాలితనంలో వున్న పెద్దలు చెప్పుకునేవారు. శిష్టు 
కృష్ణమూర్తి కపిగారూ లక్ష్మణకవిగారు సమకాలీనులే అయినా యెన్న (డూ 
యానలశావనకు ““పరువుతక్కు వ” గాభానించి వెశ్లేవారుకారుట ల లక్ష్మణ 

డవిగారు నకాలానికి వెళ్ళకపోయినా పట్టుపట్టి సంభావన వసూలు చేసేవా 
రట [మా ముతాతగారున్నూ వెళ్ళినట్టు లేదు. వీరికి కొంచెం పూర్వులు 

కకాచిమంచి సోదరులున్నూ వెళ్ళినట్టు లేదు ఏనుంగువారున్నూ డిటో. 
యికనల్లా దీనికి హాజరుకావడం పిండి పోలువారు మాతమే. వొకషావు 
తారు యింట వివాహాం జరిగిన తరువాత సుమారు సంవత్సరం కాలం 

ఆతికంిమించాక లక్ష్మణకవిగారు సంభావన తేతెమ్ముని అడిగితే లిమికే 
షన్ పాయింటు చూపి షావుకారు మొరాయించేటప్పటికి కవిగారుుమీియింట 

జరిగిన వివాహంలోకి నేనురాలేదని నీవు బొంకుతూవున్నావు. నేనువచ్చేవు 

న్నాను కాని పెళ్ళిహడావుడిలో నీవు తబసీలువారీగా చూడలేదు. నాకబలి 

ముళ్ల పెట్టడం జరిగిందంటావా ? అనవా? అయితే ఆముగ్గుదెని తో? పిండి 

తోనేకదా ? యిక్కాడి కిస గం తేలింది. (పోలుశతేలాలి _ పంచరంగులతో 

ఆరోజున పెస్టేముగ్గుపేరు “పోఫిలు” శబ్దంచేత వాడడంకూడా తెలియదా 

శీరు 2” అని షావుకారుని డంగుపుచ్చి సంభావన వసూలుచెసినట్లు చెప్పు 

కోగావెనిరి. యింకా యీలాటిగాథల కొన్ని పెద్దల ముఖతఃవిన్నవికొన్ని 

1. రుఖ్మముం౦డా గుడ్రుతుక్కు_౦టాను బండముండా రాయిసావా 7 

2. హాిసరోసం యేడిచానే కూసుముండా 

ఏ. ఇంక పదిజేతొసంగెద మళిందుకు పద్యము చెప్పుసత్క_పీ ః (సమస్య 

4. మాదిగవల్లి.... రావేండినాయనా ? 

5. పీ_తీ స్తే శ్వాపతి, శ్వ తీస్తే విపతి ఊరుకోవయ్యామాహూ 



968 కధలు... గాథలు 

6. క. ఈశునకము కృష్ణమూూ_ర్హియే 

7. మ. అవురా ! శంకర ! మంచివా(గవు....శోంకర మంచివారు 

8. చిట్టూరి కమలభవుని జనె కవములభవు(ండు 

యింకా జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంకే కొన్ని రాకపోవు. జఒవె్వక'_చనా 

కి కొంత చరితం వుంటుంది. తెనాలి రామలింగం, అతినం నూరిరు, 

తా తి జీ ఖో స ఆశి 

తురగారామకవి, 'రేక వల్లి సోవుకవి, లోనై నవారి చరితంయి శిోవణంఎ 

యంగా పుంటాయి. సోమకవిగారు జాలా సెచ్దవిడ్వా ంసులుకకా దాపు షా 

ల్ Pawn sa PO Serer న || గ్ * పల్లిలో స్కూ లుటీచరు గావున్న (శ్రీ బులుసు జాపయ్యశావ్రగారివల్హ ఆయా 

రేకవల్లివారి చమత్కార విశేషాలు ఆంటికి 50 సంఒత్సకాఅనాందు విని 

వున్నాను. “ కవుల కతలకు రాజుల కతలు తొచ్చు '” ద 7 

కథాంతరంగా మారింది. నామరూపాలుగల యేవవిగ్న గాకబలి బెర్రి 

సంభావనలకు వెళ్ళుట బెదనిన్ని మ. బరువై తోచుదుటుంబ దశల దంగా.... 

పిండి(పోలు లక్కణకవిగారు మాత9ం వెళ్ళినట్లు పనికెడి Mont rms 
ng) Cr అలుల 

మాటు పుంతలోకి కాలుపెటి నడుస్తూన్నాం. శిష్టువారు విదితం దునురు 
(we) ణన మం య ఓ 

woe, గక వారు. తెలుంగు కవిత్వంకూడా అలకగా రచించినా వారికి ఒం కాలవ లి 

పఎధానం. తెలుగులో చిరకాలంనించివుంచే కావ్య మెదీ రచించ అచు 

అక్ష్మణక విగారుకూడా డితోతో వుండవలఎవచ్చేవి. రాని రాజ్పదికుతా్ను 

గారి ధర్మమా ఆని వారు తమ భూమి జబరువస్త్రమీ,చన ఎ౬హాతించిన 

కారణంచేత వొకద్వ్యర్దికావ్యం రావణదమ్ు సాయం అ. నామా చరం దల 

లంకావిజయం సుమారు రెండు మూడువందల పద్యాలు వాా్తామువషందల్ల 

వాజ్యయంలో ఆయన పేవ శాశ్వతంగా వుండగలదని దావ్యథవశాై"ంం. 

“ఖలసంహితకు* దీటుగావుండే వచన యెంతరడించి దీడవాణు సిలపినా 

ప్రయోజనం నాస్తి అని అన్యతి అవకృదామృ త్తిగా వ్యావ 

వున్నాను. విద్యార్థిదశలో తప్ప పిమ్మట నాకబలి ప్మేపు ంధావినలకి 

వెళ్ళలేను. ఆ సంభావనలయందు మాకు గౌరవంలేవన్న సంగత కాకినాడ 
శతావధానంలో చెప్పిన ఆ యీూపద్యంవల తల్లమవురుంది. 

లి ౮౧ గా 
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క, నాకబలి పళ్ళిరమ్ముల 

నాకటజీవించు కుకవులరుగుదురె ? లన 

న్నాకనిలయ కవిసమ కవి 

నాకాధిపులున్న సభ కనఘ ? భఖీమేళా. 

మయా విద్యార్థిదశ పిమ్మట యే రెండుదశలో ఆయీ నాకబలి సంభావన 

చలు కోమట్లు జరిపి అంతల్లో యేదో కర్ణాట కలహం కల్పించి ఆకలహాం 

కోట్టుదాకా వెళ్ళటట్టుచేసి ఆఖరికి, మూలచ్చేదీ తవ పాండిత్య (ప్రకర్షః 

అనిపించారు. ఆయీ మూలచ్చేదం చేసిన గౌరవం సిఠాపురందావునవున్న 

గాల్లపో9ిలు కోమట్లకు దక్కింది. ఆయీ సంభావన  యిచ్చేవారూ పుచ్చు 

కొనేవారూ “ కెకురు బౌయికురు ” లాడుకోవడం పహితి సెళ్ళిలోనూ 
వున్నదే యెక్కువ గొప్పగా సత్కరించాలని (పత్మిగహించేవారు, తక్కవ 

గానే కాని యెక్కు_వ యిచ్చేది లేదని దాతలు, ఆయీ వాదం క౦ముంగా 

చిలికి చిలికి గాలివానగా పరిణమించి మొదట కిమినలు తరువాత సివిలు 

లోకి డేకి తుట్టతుదకి మొదటికే మోసంగా పరిణమించింది. “ఢిల్లీ వల్లభ 

హ_స్పపన్లవ తలేనీతం నవీనం వయః” యీ కవిలోకచకివర్తికి ఆయీ 

నాకజలి సన్మానం నచ్చదని వాయాలా ? అక్క అలేదు. మజిన్నీ 

శ్లో. నిర్మాణేయది (కొంత జ్ఞాపకంలేదుు మార్మికోయది,... నోచెద్దుష్ట్రత 

మాత్మనా కృత మివసాసర్స్తంతాదృహిర్మాకృథాః. ఆయీ పండిత రాయల 

న ముఖ్య తాత్పర్యం “ఆయ్యానీకు పండిత సమ్మతంగా రచించే 

౩ పృుణి వులంపేనే నీరచన గద్య మో పద్య మో వినిపింపుము. అన్యధావున్న 

జకింలో నీపుచేసినపాతకం దాంచుకున్న ప్లే కవిత్వంకూడా దాచుకోవడమే 

యుక్తం" అని బోధిస్తున్నా(డు. ఆయీధోరణినిబట్టి విచారిస్తే రాయల 

పంికృతి సగర్వంగాని నిగర్వంలోచేరదు. రాయలుచేసిన మైత్రి తురుమ్టల 

తోటి. తిన్నసామ్ము తురుష్కుులదిె, వొకేమిటి సర్వమూ తురుష్కుల 

చె నప్పుడు సాత్తిషక_త్వ మాయనకు దవ్వుగా నుండడం యు_క్తికమం. 



క్ గ్ర కథలు _.గాథ లు 

కాళిదాసు చల్లగా అంటిసాడు. మనస్సుకు నొప్పిరలిగించడు. వాని 
లా రి 

ఆవసరమెనంత నొప్పి ఆరచనలో వండకపోదు. “ఆభిరాూప భూయిర్రా.... 

అన్న వాక్యంలో కావలసినంత తలవిరునుతనం బయట: బెట్టవచ్చు. యో భో 

పండితులతో నిండివున్నది కనక (లాకలూకాయల రచగరాక) -(డకాళిడా 
సకృతమైన డేదేని ప్రదర్శిానేకాని మాటదక్క_దు. ఆయిీరాళిడాగవార్యం 
సర్వమూ అ స్తమేతిగభ_స్పిమాన్ "ఆన్నదాని వంటివి. సరల భల సంగ 

పువ్వువతెనేయిదిన్నీ వారువారు వివకించుకున్న ఆర్రాన్ని న్ఫురిలపషం జేస్తుంది. 
వాచ్యార్షలక్షణార వ్యంగ్యార్లాలు మూడింటిలోనూ ఆలంరారికులు వృంగ్యార్లా 

౭ ఉత థ్ ఎ ww 

నికేపాధాన్యంయిసారు. కనక పండితరాయల:వన్న కాళిడానుకే గర్య్వార్యతి 
ణు అది భనీ చ 

మతం ధృవపడ.తూవుంది. వొకానొకప్పుదు తనక క్తిని వున్నది పున్నెం 

తలో దాచిపెబ్లక పికటించడం కూడా యుర్తమే ఆన్నారు మాపిన్న 
లు అనె 

ముత్తాత నరస కవిగారు 

ఉ. ఏ నిటువంటివాళడనని యొన్నిక కావ్యరధానుబాప సం 

ధానమునందు .... శాత9వ విదారణ మందు...,.... 

యు _క్రమటుగాన పెశంసయొనర్చితిన్ మదా 

క్యానము రామచంద్ర కృపకాదె మహాత్ముచబుంగ మందులే. 

కావ్యారంభమందు, పెళ్ళి బేరాలు పొస౭గ ౬ టిప్సుడు, చు త్రము 

నందు, స్వధావో_క్రిగా మాటరాడుటలో వోషములేదు ఆని పద్యరాత్చర్యల, 

దీనిమీద శంకాసమాధానములు వి స్టరి సే చాలా పెరుగుతుంది (ంవం. 
యు ల జారు a క భి శ warm ఖల ల 

కనిక యిప్పటిక యింతితొ స్వస్తి చ తూన్నాను. 

Pa ద్య 

ఇది శరుపతి వేంకటేశ్వర కవిద్వితయములో న్నా 
శతావధానులును నగు _ చెళ్లపిళ్ల వెట్టి 

శాస్తిగారిచే రచింపబడిన కథలు.డ్తకీ ల; 

ఆను వ్యాసరచనల ప్ల 

భాగము సమా 
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